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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
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Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków
oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pn. Instytut
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
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Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na targowiskach Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10499

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na 2010 rok

10499

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.

10511

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.

10515

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwkowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

10520

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Radgoszcz

10521

Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

10522

Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10522

Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

10523

Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

10523
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Poz. 1604

INFORMACJA:
1615

–

Starosty Brzeskiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie modernizacji operatów
ewidencji gruntów i budynków jednostce ewidencyjnej Gnojnik, powiat brzeski, województwo małopolskie

10524

1604
1604

UCHWAŁA NR VII/110/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji
kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Na podstawie art. 8 ust 1, art. 14 ust. 1 pkt 3
i art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do umowy stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXVII/400/08 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską
Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie
się!” instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykul-

turowego im. Jana Pawła II w Krakowie, w brzmieniu
aneksu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
Załącznik
do uchwały nr VII/110/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 199

– 10499 –

Poz. 1604,1605,1606

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk
1604

1605
1605

UCHWAŁA NR VI/48/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na targowiskach
Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15,
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale NR XXI/220/08 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na targowiskach Gminy
Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze
inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małop. z 2008r. Nr 571,

poz. 3378 i Nr 805, poz. 5807 oraz z 2009r. Nr 196,
poz. 1407) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 uchyla się pkt 2;
2) w § 5 uchyla się pkt 2;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło

1605

1606
1606

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
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§ 1.

Poz. 1606

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku jest:
- kredyt w wysokości 1.679.956 zł,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 16.433 zł.
3) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
2.446.389 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
750.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- kredytów zaciąganych w 2010 roku w kwocie
1.679.956 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
1.679.956 zł.

1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 329.463 zł, w tym:
a) dochody bieżące 129.463 zł,
b) dochody majątkowe 200.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 29.463 zł, w tym:
a) dochody bieżące 29.463 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 1.190.122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 391.250 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 391.250 zł, z czego:
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 391.250 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.1
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 798.872 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 798.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.2.
§ 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do
uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na
rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do
uchwały budżetowej – Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Iwkowa – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 219.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 219 .500 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 200.500 zł, z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 200.000 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 19.000 zł,
a) zgodnie z załącznikiem Nr 4.1

- plan dochodów 18.718.316 zł
- plan wydatków 20.414.705 zł
- przychody 2.446.389 zł
- rozchody 750.000 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.

§ 4.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 1.696.389 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

§
2

2030

6620
756

0320

Treść
3
Transport i łączność
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
b) dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
a) dochody bieżące
- podatek rolny

Kwota
4
300.000
100.000
100.000
200.000
200.000
29.000
29.000
29.000
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Poz. 1606

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
- dochody bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- dochody majątkowe

463
463
463
329.463
129.463
463
200.000

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia
Dz.
1
756

§
2

0310
853
2319

Treść
3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
a) dochody bieżące
- podatek od nieruchomości
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
- dochody bieżące

Kwota
4
29.000
29.000
29.000
463
463
463
29.463
29.463

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia
Dz.
1
010

§
2
01010

600
60014
60016
60078
700
70005
750
75095
752
75212

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne

Kwota
4
10.000
10.000
10.000
840.000
370.000
370.000
150.000
150.000
320.000
320.000
100.000
100.000
100.000
35.000
35.000
35.000
250
250
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85195
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a) wydatki bieżące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki majątkowe
RAZEM
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Poz. 1606
250
19.000
19.000
19.000
17.000
17.000
17.000
140.000
140.000
140.000
28.872
28.872
28.872
1.190.122
391.250
798.872

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 3.1
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

§
2
60078

750
75095

752
75212

758
75818
801
80101

Treść
3
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
R A Z E M – wydatki bieżące
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota
4
320.000
320.000
320.000
320.000
35.000
35.000
35.000
35.000
250
250
250
250
19.000
19.000
19.000
17.000
17.000
17.000
17.000
391.250
391.250
391.250

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik Nr 3.2
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010r

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia
Dz.
1
010

§
2
01010

600
60014

60016

700
70005

851
85195

900
90001

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa wodociągu na terenie gminy
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- budowa chodników na terenie Gminy Iwkowa
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja
- budowa chodników na terenie gminy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycja
- budowa dróg na terenie gminy (zakup gruntu, dokumentacja)
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- remont klatki schodowej wraz z budową pochylni i montażem urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych na budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
inwestycja
- oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna na terenie gminy
R A Z E M - wydatki majątkowe
a) wydatki majątkowe

Kwota
4
10.000
10.000

10.000
520.000
370.000

370.000
150.000

150.000
100.000
100.000

100.000
140.000
140.000

140.000
28.872
28.872

28.872
798.872
798.872

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 4
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia
Dz.
1
600

§
2
60016

752
75212

Treść
3
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) wydatki bieżące

Kwota
4
200.000
200.000
200.000
500
500
500
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące
RAZEM
- wydatki bieżące

Poz. 1606
19.000
19.000
19.000
219.500
219.500

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 4.1
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010r
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia
Dz.
1
600

§
2
60016

752
75212

921
92109

Treść
3
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) dotacje na zadania bieżące
R A Z E M – wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące

Kwota
4
200.000
200.000
200.000
200.000
500
500
500
500
19.000
19.000
19.000
219.500
200.500
500
200.000
19.000

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 5
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok
Treść
1. Dochody ogółem
2. Wydatki ogółem
3. Wynik (1 – 2)
4. Przychody z budżetu
z tego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. Rozchody budżetu
z tego:
- spłata rat zaciągniętych kredytów

Kwota
18.718.316
20.414.705
- 1.696.389
2.446.389
1.679.956
766.433
750.000
750.000

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 6
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami
1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dział
010

Rozdział

§

01095
2010

01095

750
75011
2010

75011

75056
2010

75056

751
75101
2010

75101

75107
2010

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- 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
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz os ob. fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody
Wydatki
65.426
65.426
65.426
65.426

65.426
65.426

67.647
38.713
38.713

65.426
65.426
67.647

38.713
38.713
38.713
38.713
28.934
28.934

28.934
28.934

30.230

6.194
5.394
800
22.740
30.230

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
15.734
15.734
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75107

75109

2010

75109

752
75212
2010

75212

754
75414
2010

75414

75478
2010

75478

852
85212

2010
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 13.496
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 13.496
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia 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

250
250
250

15.734
15.734
6.734
1.607
5.127
9.000

13.496

13.496
6.986
3.399
3.587
6.510
250

250
250

34.610
250
250

250
250
34.610

250
250
250
250
34.360
34.360

34.360
34.360

3.170.60
0
3.135.10
0
3.135.10
0

34.360
34.360
3.170.600
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85212

85213

2010

85213

85278
2010

85278

85295
2010

85295
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Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia 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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni a z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.135.100

3.135.100
143.820
107.420
36.400
2.991.280
7.500

7.500

7.500

7.500
7.500
7.500
13.000
13.000

13.000
13.000
13.000
15.000
15.000

15.000
15.000
15.000

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2010 roku
Dz. 750 Administracja publiczna
31
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 31
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
31
Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 7
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY IWKOWA

I. Dochody budżetu ogółem:
w tym:
a) dochody własne
b) subwencje

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18.044.480 18.718.316 17.520.692 19.524.592 20.200.000 20.700.000 20.700.000
5.002.083
9.125.606

3.146.852
9.795.793

3.088.200
9.786.627

3.100.000 3.200.000 3.400.000 3.500.000
10.500.000 10.700.000 10.900.000 11.000.000
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c) dotacje celowe z budżetu
państwa
d) inne
II. Przychody budżetu
1.1 Pożyczki krajowe
1.2 Kredyty bankowe
1.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
1.4 Wolne środki
1.5 Przychody z emisji
papierów wartościowych
1.6 Przychody z prywatyzacji
majątku
GÓŁEM POZYCJA I i II
III. Wydatki budżetu ogółem:
3.1 Wydatki bieżące
w tym;
koszty obsługi długu
3.2 Wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
IV. Rozchody budżetu
4.1 Spłata kredytów
4.2 Spłata pożyczek
4.3 Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi
w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej
GÓŁEM POZYCJA III i IV
V. Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego
5.1 Raty kredytów
5.2 Raty pożyczek
5.3 Inne rodzaje zadłużenia
5.4 Dług publiczny powstały
w związku
ze
środkami
określonymi
w umowie
z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi
lub Funduszami Spójności
Unii Europejskiej
VI. Saldo zadłużenia
(V – 5.4)
7.1 Wskaźnik procentowy
zadłużenia art. 169 ustawy
o finansach publicznych
7.2 Wskaźnik procentowy
zadłużenia art. 170 ustawy
o finansach publicznych
I. Dochody budżetu ogółem:
w tym:
a) dochody własne
b) subwencje
c) dotacje celowe z budżetu
państwa
d) inne
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2.103.882

4.412.200

3.491.192

3.500.000

3.700.000

3.900.000

4.000.000

1.812.909
2.376.852
1.900.000
-

1.363.471
2.446.389
1.679.956
-

1.154.673
2.616.595
2.616.595
-

2.424.592
-

2.600.000
-

2.500.000
-

2.200.000
-

476.852
-

766.433
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.421.332 21.164.705 20.137.287 19.524.592 20.200.000 20.700.000 20.700.000
19.791.332 20.414.705 19.837.287 18.564.592 19.260.000 20.100.000 20.120.044
16.998.626 18.222.16 16.150.287 16.220.187 16.321.903 17.023.806 17.285.018
150.000
2.792.706

158.000
2.192.545

260.000
3.687.000

300.000
2.344.405

290.000
2.938.097

260.0000
3.076.194

240.000
2.835.026

2.780.056
630.000
630.000
-

2.147.545
750.000
750.000
-

3.687.000
300.000
300.000
-

2.344.405
960.000
960.000
-

2.938.097
940.000
940.000
-

3.076.194
600.000
600.000
-

2.835.026
579.956
579.956
-

20.421.332 21.164.705 20.137.287 19.524.592 20.200.000 20.700.000 20.700.000
2.950.000 3.879.956 6.196.551 5.236.551 4.296.551 3.696.551 3.116.595
2.500.000
450.000

3.879.956
-

6.196.551
-

5.236.551
-

4.296.551
-

3.696.551
-

3.116.595
-

2.500.000

3.879.956

6.196.551

5.236.551

4.296.551

3.696.551

3.116.595

4,32

4,85

3,19

6,45

6,08

4,15

3,96

13,85

20,72

35,36

26,82

21,27

17,85

15,05

2016
21.000.000

2017
21.000.000

2018
21.000.000

2019
21.000.000

2020
21.000.000

2021
21.000.000

3.500.000
11.000.000
4.000.000

3.500.000
11.000.000
4.000.000

3.500.000
11.000.000
4.000.000

3.500.000
11.000.000
4.000.000

3.500.000
11.000.000
4.000.000

3.500.000
11.000.000
4.000.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 199
II. Przychody budżetu
1.1 Pożyczki krajowe
1.2 Kredyty bankowe
1.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
1.4 Wolne środki
1.5 Przychody z emisji papierów
wartościowych
1.6 Przychody z prywatyzacji
majątku
GÓŁEM POZYCJA I i II
III. Wydatki budżetu ogółem:
3.1 Wydatki bieżące
w tym;
koszty obsługi długu
3.2 Wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
IV. Rozchody budżetu
4.1 Spłata kredytów
4.2 Spłata pożyczek
4.3 Spłata kredytów i pożyczek
zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej
GÓŁEM POZYCJA III i IV
V. Łączne zadłużenie na koniec
roku budżetowego
5.1 Raty kredytów
5.2 Raty pożyczek
5.3 Inne rodzaje zadłużenia
5.4 Dług publiczny powstały
w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej
VI. Saldo zadłużenia (V – 5.4)
7.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 169 ustawy o finansach
publicznych
7.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 170 ustawy o finansach
publicznych
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.000.000
20.500.000
17.500.000

21.000.000
20.400.000
17.400.000

21.000.000
20.400.000
17.400.000

21.000.000
20.400.000
17.400.000

21.000.000
20.400.000
17.400.000

21.000.000
20.783.405
17.783.405

200.000
3.000.000

160.000
3.000.000

120.000
3.000.000

100.000
3.000.000

80.000
3.000.000

50.000
3.000.000

3.000.000
500.000
500.000
-

3.000.000
600.000
600.000
-

3.000.000
600.000
600.000
-

3.000.000
600.000
600.000
-

3.000.000
600.000
600.000
-

3.000.000
216.595
216.595
-

21.000.000
2.616.595

21.000.000
2.016.595

21.000.000
1.416.595

21.000.000
816.595

21.000.000
216.595

21.000.000
-

2.616.595
-

2.016.595
-

1.416.595
-

816.595
-

216.595
-

-

2.616.595
3,33

2.016.595
3,61

1.416.595
3,42

816.595
3,33

216.595
3,23

1,26

12,45

9,60

6,74

3,88

1,03

-

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Uzasadnienie
1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 329.463 zł
Dz. 600 Transport i łączność
§ 2030 – zdanie pn. „ Remont drogi gminnej Wojakowa-Słomiana-Podgórki” w 2010 nie zostanie zrealizowane,
w związku z tym Gmina nie otrzyma dotacji MSWiA na realizację w/w zadania
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§ 6620 – zdanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników na terenie gminy” w 2010r nie zostanie zrealizowane,
w związku z tym Gmina nie otrzyma dotacji na realizację w/w zadania.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
§ 0320 – zmniejszenie wpływów z podatku rolnego
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
§ 2317 – zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie zawarte z Gminą Czchów w sprawie
przekazania dotacji na realizację Projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” - zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 29.463 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
§ 0310 – zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
§ 2319 – zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie zawarte z Gminą Czchów w sprawie
przekazania dotacji na realizację Projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” - zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej
3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 1.190.122 zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
10.000 – zmniejszenie wydatków inwestycja pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy” w 2010 r nie zostanie
zrealizowana, realizacja w/w zadania nastąpi w latach następnych.
Dz. 600 Transport i łączność
520.000 – zmniejszenie wydatków inwestycja pn. „Budowa chodników na terenie gminy” w 2010 roku nie zostanie zrealizowana, , ponieważ do realizacji w/w zadania konieczne jest uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego oraz
pozwolenia na budowę. W dniu 21.10.2010r uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla planowanego zadania w m.
Porąbka Iwkowska, a w dniu 5.11.2010r dla planowanego zadania w m. Iwkowa. W dniu 21.10.2010r i 8.12.2010r
wystąpiono do Starosty Brzeskiego z wnioskiem o wydanie pozwoleń na budowę w/w zadań.
320.000 – zmniejszenie wydatków inwestycja pn. zdanie pn. „ Remont drogi gminnej Wojakowa-Słomiana- Podgórki” w 2010 nie zostanie zrealizowana, z powodu braku wykonawców na realizację w/w zadania.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
100.000 – zmniejszenie wydatków inwestycja pn. „ Budowa dróg na terenie gminy (zakup gruntu, dokumentacja)” tylko częściowo została zrealizowana.
Dz. 750 Administracja publiczna
35.000 – zmniejszenie wydatków po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego na zadanie pn. „Strategia Rozwoju
Gminy Iwkowa” oferta była niższa niż zaplanowane środki w budżecie
Dz. 752 Obrona narodowa
250 – zmniejszenie wydatków zmiana klasyfikacji budżetowej
Dz. 758 Różne rozliczenia
19.000 – zmniejszenie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie
Dz. 801 Oświata i wychowanie
17.000 – zmniejszenie wydatków bieżących
Dz. 851 Ochrona zdrowia
140.000 – zmniejszenie wydatków inwestycja pn. „ Remont klatki schodowej wraz z budową pochylni i montażem
urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych na budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej” w 2010 roku
została częściowo zrealizowana. Dalsza realizacja w/w zadania nastąpi w 2011 roku.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
28.872 – zmniejszenie wydatków inwestycja pn. „Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna na terenie gminy” - w 2010
nie została rozpoczęta realizacja w/w zadania.
4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 200.500 zł
Dz. 600 Transport i łączność
200.000 – zwiększenie wydatków zimowe utrzymanie dróg gminnych
Dz. 752 Obrona narodowa
500 – wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia doskonalącego obsady Głównego Stanowiska Kierowania
z zakresu ochrony informacji niejawnych
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19.000 – zwiększenie wydatków dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR VI/24/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami) oraz art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
w związku z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r.
Nr 148,poz. 991) Rada Gminy w Iwkowej uchwala co
następuje:
§ 1.
1) Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Iwkowa w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez
pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9 do godziny 14.
2) Świadczenia udzielane przez przedszkole po czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują:
a) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
b) zajęcia zapewniające bezpieczne funkcjonowanie
dzieci podczas samodzielnych, indywidualnych
i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu na terenie przedszkolnego placu
zabaw,
c) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci,
d) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety,
e) zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udziałem
specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog).
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka za jedną godzinę świadczeń
w zakresie w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w § 1 ust.1 w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
§ 3. Opłata za świadczenia w zakresie programu
wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 ust.1 pobierana
jest za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia
w zakresie programu wychowania przedszkolnego,
w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa
w § 1ust. 1 ustalana jest na podstawie stawki, o której
mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad ustalony wymiar zajęć.
§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 , podlega propor-

cjonalnemu odliczeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne jest pomniejszona
o kwotę wynikająca z iloczynu stawki za jedną godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach
przekraczających wymiar określony w § 1 .
§ 6. Zasady pobierania opłat, termin ich dokonywania, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna
której wzór stanowi załącznik do uchwały, zawarta
pomiędzy przedszkolem reprezentowanym przez
dyrektora, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 7. W przypadku nie odebrania dziecka
w godzinach określonych w umowie, o której mowa
w § 6, opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi
200% opłaty określonej w § 2 i naliczana jest
w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu
rozliczeniowym.
§ 8. Za niewykonanie obowiązku odbioru przez
rodzica (prawnego opiekuna) dziecka po godzinie
zamknięcia przedszkola, nalicza się dodatkową
umowną opłatę pieniężną w wysokości 20 zł za każdą
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 9.
1) Opłata określona w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
2) Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym z zastosowaniem
przepisów art. 67 a ustawy o systemie oświaty (Dz. U
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn, zmianami).
§ 10. Środki finansowe, o których mowa w § 2,
§ 7, § 8 i § 9 uzyskiwane z odpłatności za korzystanie
z przedszkola oraz za wyżywienie stanowią dochody
budżetu gminy.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy
Iwkowa z dnia 6 grudnia 2006 r., w sprawie opłaty za
świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Iwkowa.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od
dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 199

– 10512 –

Poz. 1607

Załącznik
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Rady Gminy w Iwkowej
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Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR VI/25/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspek-

tora Sanitarnego w Brzesku, Rada Gminy w Iwkowej
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Iwkowa, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Iwkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik
do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 25 lutego 2011 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IWKOWA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Iwkowa, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa dotyczące w szczególności:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,
4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
5) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
6) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Regulamin obowiązuje mieszkańców, właścicieli i użytkowników nieruchomości, wykonawców robót
budowlanych, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, osoby przebywające czasowo na
terenie gminy oraz wszystkich korzystających z terenów,
do których tytuł prawny posiada gmina Iwkowa.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi
stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również
budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością,
4) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć
odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,
6) odpadach zbieranych selektywnie - należy przez to
rozumieć odpady wyselekcjonowane z odpadów komunalnych nadających się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub surowcowego, a w szczególności: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło
białe i kolorowe, plastik, szmaty, metale,
7) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć
instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
8) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
9) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć
frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów
wymienioną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami pośród 18 strumieni składających się na odpady
komunalne,
10) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
ustawy o odpadach wymienioną w KPGO pośród 18
strumieni składających się na odpady komunalne,
a więc: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn,
leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki,
11) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się
przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
12) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami
organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez Wójta Gminy ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
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c) tu nieczystości ciekłych, c)
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części,
13) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć
zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),
14) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),
15) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta bezdomne zdefiniowane a art. 4 pkt 16 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
16) budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez
to budynek przeznaczony do wykonania funkcji administracji państwowej, kultury, kultu religijnego, oświaty, służby zdrowia, obsługi bankowej, usług, turystyki,
sportu, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, poczty, telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.
ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZADKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
I TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 4. Właściciele nieruchomości oraz najemcy lokali
zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego
poprzez :
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości, odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3) uprzątnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.
4) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
części nieruchomości, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi i mienia, bezpośrednio po ich pojawieniu się.
5) wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy służący do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przyłącz do kanalizacji sanitarnej lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania w przepisach odrębnych
6) niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
ciekłych, poprzez ich regularne opróżnianie,
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków,
8) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu
terenów zielonych, wykaszanie chwastów z nieruchomości oraz rowów,
9) wykonywanie innych obowiązków nie ujętych w niniejszym Regulaminie, a wynikających z ustawy.
§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady
utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
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1) spalania odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków.
2) indywidualnego wywożenia i gromadzenia odpadów
w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych np. lasach,
zagłębieniach terenu
3) wypalania traw.
4) umieszczania plakatów, reklam ogłoszeń poza miejscami do tego wyznaczonymi
5) niszczenia zieleni i mienia społecznego (przystanków,
ławek, koszy, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej itp.)
6) wprowadzania psów na tereny placów zabaw dzieci
i terenów przeznaczonych do uprawiania sportów.
7) odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych, rowów, kanalizacji deszczowej oraz
do gleby (wylewania nieczystości ciekłych na grunty
orne, pastwiska),
8) Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
§ 6.
1) Mycie pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych
poza myjniami można przeprowadzać na terenie nieruchomości pod warunkiem, że będzie się ono odbywać na utwardzonej nawierzchni, a ścieki po przejściu
przez osadnik odprowadzane będą do kanalizacji lub
zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych
lub do ziemi.
2) Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczenia wód oraz
uciążliwości dla sąsiadów.
3) Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do usunięcia
błota i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez
pojazd w wyniku prowadzenia prac polowych lub
ziemnych na drodze publicznej.
ROZDZIAŁ III
ZASADY ZBIERANIA I POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW
KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 7. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór
odpadów komunalnych, o ile gmina nie przyjęła innego
rozwiązania w tym zakresie.
§ 8.
1) W celu ograniczenia ilości odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania oraz osiągnięcia założeń przyjętych w Gminnym Planie Gospodarowania
Odpadami właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę następujących rodzajów odpadów: papier, szkło, plastik, metal.
2) Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w odpowiednią ilość worków (pojemników)
służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów.
3) Odpady wielkogabarytowe gromadzi się w wyznaczonych miejscach. Odpady wielkogabarytowe zbierane są podczas okresowych zbiórek, według przyjętego harmonogramu.
4) Odpady niebezpieczne /baterie i akumulatory, lakiery,
farby, świetlówki/ i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych na-
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leży wydzielić z powstających odpadów komunalnych.
Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub
przekazywać firmom prowadzącym zbiórkę tych odpadów, bądź wrzucać do oznakowanych pojemników
przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie gminy.
5) Właściciele placówek medycznych, aptek i gabinetów
lekarskich zobowiązani są do pozbywania się odpadów medycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
6) Odpady przemysłowe i zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny podlegają przepisom odrębnym.
7) Sposób postępowania z odpadami poubojowymi oraz
z przetwórstwa mięsa winien być zgodny z przepisami
odrębnymi i ustawą o odpadach.
8) Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji mogą być w miarę możliwości
kompostowane we własnym zakresie przez właściciela
nieruchomości
9) W przypadku zanieczyszczenia powierzchni dróg
(w tym poboczy) przez maszyny rolnicze i inne pojazdy wyjeżdżające z pól, posesji, terenów budowy, zakładów na drogę, rolnik oraz kierujący pozostałymi
pojazdami są obowiązani do natychmiastowego usunięcia nieczystości z powierzchni drogi na swój koszt.
10) Prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do zagospodarowania powstających odpadów
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
a także podpisania umowy na odbiór odpadów
z przedsiębiorcą mającym stosowne zezwolenie. Na
żądanie gminy winni przedłożyć dokumentację w tym
zakresie.
§ 9. Organizatorzy imprez, spotkań o charakterze
publicznym są zobowiązani do utrzymania porządku
i czystości na obszarze, gdzie się one odbywają.
W przypadku organizowania imprez masowych na wolnym powietrzu, teren, na którym odbywa się impreza
należy wyposażyć w odpowiednią liczbę pojemników na
odpady oraz przenośnych sanitariatów, uprzątnięcie
terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania
itp. Za ustawienie pojemników i ich wywóz odpowiedzialny jest organizator imprezy.
ROZDZIAŁ IV
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH
§ 10.
1) Niesegregowane i segregowane odpady komunalne
powstające na terenie nieruchomości muszą być
gromadzone w szczelnych pojemnikach lub workach
przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
2) Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie Gminy to:
a) kosze uliczne o poj. od 30 do 50 l
b) pojemniki na odpady komunalne o poj. od 120 l do
240 l
c) worki na odpady komunalne nie segregowane
o poj. 120 l
d) worki na odpady komunalne segregowane o poj. 120 l
e) inne urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych odpowiadające wymogom
sanitarno - higienicznym oraz Polskich Norm.
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3) Surowce wtórne tj. szkło, złom, metal, plastik - folia,
makulatura winny być gromadzone w workach
o odpowiednim kolorze i nadruku przeznaczonych do
selektywnej zbiórki o następujących kolorach:
a) plastik - kolor żółty,
b) makulatura - kolor niebieski,
c) metal - kolor czerwony,
d) szkło bezbarwne - kolor biały,
e) szkło kolorowe - kolor zielony.
4) Wybieralne zbiorniki bezodpływowe, w których są
gromadzone nieczystości ciekłe muszą spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.
§ 11.
1) Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być
przygotowane zgodnie z przepisami § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
2) Urządzenia na odpady komunalne powinny być
ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla mieszkańców jak i pracowników przedsiębiorstwa
wywozowego i nie mogą być przyczyną nadmiernych
utrudnień. Urządzenia te należy ustawić w miarę możliwości w granicach posesji na twardej, równej powierzchni zabezpieczonej przed napływem wody, błota i innych nawarstwień.
3) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
4) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub przydomowa oczyszczalnia musi być zlokalizowany
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.
zm.) oraz warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu o którym mowa w ust. 1 i Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
7października 1997 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132 poz. 877 z późn. zm) w sposób
umożliwiający dojazd do niego podmiotu uprawnionego
w celu jego opróżnienia.
ROZDZIAŁ V
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 12.
1) Stałe odpady komunalne muszą być usuwane
z terenu nieruchomości systematycznie w terminach
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, zgodnie
z zawartą umową, z następującą częstotliwością:
a) gospodarstwa 1-2 osobowe na bieżąco, nie mniej
niż 1 raz w kwartale,
b) gospodarstwa 3 osobowe na bieżąco, nie mniej niż
1 raz na 2 miesiące,
c) gospodarstwa 4 osobowe na bieżąco, nie mniej niż
2 razy w kwartale,
d) gospodarstwa powyżej 4 osób na bieżąco, nie
mniej niż 1 raz na miesiąc,
e) obiekty użyteczności publicznej w tym: sklepy,
obiekty gastronomiczne, szkoły, przedszkola oraz
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obiekty żywienia zbiorowego itp. na bieżąco nie
mniej niż 1 raz na dwa tygodnie,
f) dla pozostałych odpadów określonych w Gminnym
Planie Gospodarowania Odpadami, wytwarzanych
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
w której powstają odpady podobne do komunalnych, na bieżąco nie mniej niż 1 raz w miesiącu,
g) z koszy ulicznych i przystankowych na bieżąco nie
mniej niż 1 raz w tygodniu,
h) dla odpadów gromadzonych w urządzeniach obsługujących cmentarze - na bieżąco,
i) dla odpadów gromadzonych w urządzeniach obsługujących cmentarze - na bieżąco,
2) Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki
bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.
3) Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są
zobowiązani do usuwania osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający
uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego
w przepisach odrębnych.
§ 13. Za wypełnienie obowiązku usuwania odpadów z terenu nieruchomości przez właścicieli, uznaje się
zawarcie umowy z uprawnionym podmiotem oraz dokonywanie regularnych wpłat za odbiór odpadów.
ROZDZIAŁ VI
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we
własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ 15. Dopuszcza się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów budowlanych nie zawierających frakcji niebezpiecznych lub przekazywanie ich innym osobom fizycznym do wykorzystania na potrzeby
własne.
§ 16. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających
w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów
niebezpiecznych.
ROZDZIAŁ VII
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJACYCH ZWIERZĘTA
DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED
ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU.
§ 17.
1) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta
te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2) Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do
sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
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§ 18. Do obowiązków właścicieli i opiekunów psów
należy utrzymanie ich w obrębie nieruchomości a w
szczególności:
a) prowadzenie psa w miejscach publicznych na smyczy, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną
lub w inny sposób zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
b) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminna utrzymywanie
psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych
i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
c) nie wprowadzania psów na place zabaw
i piaskownice dla dzieci
d) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności
publicznej i obsługi ludności, w szczególności do
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - oświatowych; zakaz nie dotyczy
psów przewodników,
e) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa,
f) właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych / drogi, place, chodniki itp./, a także niedopuszczenia do zakłócenia spokoju i ciszy przez te
zwierzęta oraz innych uciążliwości dla otoczenia.
§ 19. Właściciele psów, zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zobowiązani są do ich
systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
§ 20. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie regulują przepisy odrębne.
§ 21. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przepisy odrębne.
§ 22. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń do tego przeznaczonych. Zasady utrzymywania
w/w zwierząt regulują przepisy branżowe.
ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNEJ
§ 23. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych
do hodowli zwierząt spełniających wymogi prawa budowlanego,
2) uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje
będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) wytwarzane podczas hodowli odpady i nieczystości
będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno epidemiologicznych.
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§ 24. Zwierzęta gospodarskie przebywające poza
obiektami winny być zabezpieczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i ruchu ulicznego.
ROZDZIAŁ IX
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

Poz. 1608,1609

3) Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26.

§ 25.
1) Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości
do przeprowadzenia na ich terenie obowiązkowej deratyzacji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy do roku
w terminie wiosennym i jesiennym
2) Wójt informuje o powyższym mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty /rozplakatowanie ogłoszeń, poinformowanie pisemne sołtysów /.

1) Organem kontroli przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie przepisów jest Wójt Gminy.
2) Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust.1.
3) Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu
podlega karze wymierzonej w trybie i na zasadach
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach
o wykroczenie.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR VI/26/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwkowa oraz rozstrzygania
o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
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 ze zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106 poz.1002 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Brzesku oraz po
zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Krakowie, Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały - po przyjęciu przez Urząd
Gminy zgłoszeń interwencyjnych od mieszkańców Gminy o błąkających się bez opieki zwierzętach na terenie
gminy.
§ 2. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta
domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 3. Na prowadzenie wyłapywania bezdomnych
zwierząt zostanie zawarta umowa z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt lub z przedsiębiorcą
prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
1609

§ 4. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt przez uprawniony podmiot będą obejmowały:
1) przeprowadzenie wyłapania
2) przewiezienie zwierząt na okres do 15 dni do miejsca
czasowego przetrzymywania zwierząt, którym dysponuje podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta,
3) przewiezienie zwierząt do schroniska z którym Gmina
Iwkowa zawarła stosowną umowę.
§ 5. W ciągu trzech dni od daty wyłapania bezdomnych zwierząt zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń informacja
zawierająca opis zwierzęcia wraz z adresem schroniska,
w którym zostały umieszczone zwierzęta.
§ 6. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia,
które zostało schwytane, właściciel uiszcza koszty poniesione przez Gminę związane z wyłapaniem, transportem oraz utrzymaniem i koniecznym leczeniem zwierzęcia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od
daty opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR VIII/37/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Radgoszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.
Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz.1190) na wniosek Wójta
Gminy Radgoszcz, Rada Gminy Radgoszcz uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/32/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy
Radgoszcz § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Tworzy się na terenie Gminy Radgoszcz 6 stałych
obwodów głosowania i ustala się ich numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz.
§ 3.
1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Radgoszczy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radgoszcz.
2) Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
Załącznik
do uchwały nr VIII/37/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 23 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zuziak
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UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,
a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969,
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,
z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 28
§ 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60,
z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1. Brak treści

ny Tarnów lub do kasy Urzędu Gminy Tarnów, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia pobrania.
3. 3. Wynagrodzenie za inkaso wypłaca się
w terminie do 14 dni od dnia rozliczenia się w Urzędzie
Gminy Tarnów z zainkasowanych kwot.
4. 4. Inkasenci zobowiązani są do przyjmowania
gotówki i jej rozliczania na podstawie pobranych
z Urzędu Gminy Tarnów raportów o stanie należności.
§ 3. Zarządzenie poboru podatków określonych w §
1 w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności
przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy
Tarnów lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 4. Traci moc uchwała nr VII/41/2007 Rady Gminy
Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 216, poz.
1499).

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
2) podatku rolnego od osób fizycznych;
3) podatku leśnego od osób fizycznych.
2. Inkasenci podatków określonych w ust. 1 na
obszarze sołectw Gminy Tarnów wyznaczani będą
w drodze odrębnej uchwały.
§ 2. Brak treści
1. 1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków określonych w § 1 ustala się w formie prowizji
w wysokości
6%
zainkasowanych
i wpłaconych
w terminie kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.
§ 6. Brak treści
1. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

2. 2. Zainkasowane kwoty należy wpłacać niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gmi-

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera
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UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,
a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, z późn.
zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Rada
Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy
Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w ten sposób, że § 2 otrzymuje
brzmienie
1. 1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków określonych w § 1 ustala się w formie prowizji
w wysokości 6% zainkasowanych kwot.
2. 2. Zainkasowane kwoty należy wpłacać na
wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnów lub
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do kasy Urzędu Gminy Tarnów, nie później niż w ciągu
3 dni od dnia pobrania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.

3. 3. Inkasenci zobowiązani są do przyjmowania
gotówki i jej rozliczania na podstawie pobranych
z Urzędu Gminy Tarnów raportów o stanie należności.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Wojtarowicz
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UCHWAŁA NR VI/35/20011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 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 (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 168 ze zm.) Rada Gminy Tomice uchwala,
co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego wyznacza się następujące osoby:
1) Sołectwo Lgota - Pan Zbigniew Tomczyszyn,
2) Sołectwo Radocza - Pan Władysław Hajost,
3) Sołectwo Tomice - Pan Stanisław Kręcioch,
4) Sołectwo Witanowice - Pan Jan Kwarciak,
5) Sołectwo Woźniki - Pan Jerzy Rzepa,
6) Sołectwo Zygodowice - Pani Bogusława Kubarek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXI/136/2004 Rady Gminy Tomice z dnia
29 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 30, poz. 172
i Nr 185, poz. 1213),
2) uchwała Nr IV/24/2007 Rady Gminy Tomice z dnia
16 lutego 2007 r. w sprawie określenia inkasenta podatków i opłat lokalnych w sołectwie Witanowice (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 158, poz. 1138),
3) uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Tomice z dnia
27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia inkasenta
podatków i opłat lokalnych w sołectwie Tomice (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 397, poz. 2632).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 4% od zainkasowanych kwot.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości 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
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

1) Sołectwo Lgota - Pan Zbigniew Tomczyszyn,
2) Sołectwo Radocza - Pan Władysław Hajost,
3) Sołectwo Tomice - Pan Stanisław Kręcioch,
4) Sołectwo Witanowice - Pan Jan Kwarciak,
5) Sołectwo Woźniki - Pan Jerzy Rzepa,
6) Sołectwo Zygodowice - Pani Bogusława Kubarek.

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.

§ 3. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów
w wysokości 50% od zainkasowanych kwot.

§ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się
następujące osoby:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
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§ 5. Traci moc § 2 uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy Tomice z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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INFORMACJA
STAROSTY BRZESKIEGO
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków jednostce ewidencyjnej Gnojnik,
powiat brzeski, województwo małopolskie
Na podstawie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia
17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287
z późn. zm.), Starosta Brzeski informuje, że projekty
operatów opisowo – kartograficznych, zawierające rejestry budynków i rejestry lokali, opracowane w ramach
modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w obrębach ewidencyjnych: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska,
Żerków, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
w Starostwie
Powiatowym
z siedzibą
w Brzesku,
ul. Piastowska 2, I-piętro, pokój 112 (obiekt przylegający
do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego), w okresie od

21.02.2011 r. do 11.03.2011 r., stały się z dniem 14 marca 2011 r., operatami ewidencji gruntów i budynków.
Realizując zasadę wyrażoną w art. 24a ust. 9 ww.
ustawy, informuję, że każdy czyjego interesu prawnego
dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów
i budynków, może zgłaszać zarzuty do tych danych Staroście Brzeskiemu, w terminie 30 dni, licząc od dnia
ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
Wicestarosta Brzeski
Ryszard Ożóg
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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
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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