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Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały ustalającej opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ciężkowice

17290

Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

17290

Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na
terenie Gminy Dębno.

17291

Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

17292

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

17293

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
31 stycznia 2011 .

17295

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.

17296

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.

17303

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Ryglice.

17306

Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na
rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

17306

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na
których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).

17313

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały
budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011

17316

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Żabno
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POROZUMIENIE:
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–

Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VIII/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Ciężkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw.
z art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska
w Ciężkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/243/09 Rady Miejskiej
w Ciężkowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Ciężkowice (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 628 poz.4747 z dn.2.10.2009r.)
§ 2. 1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę
w wysokości 0,1 % minimalnego wynagrodzenia mie-

sięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę zajęć. Opłatę
nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.”
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się miesięcznie, do końca dnia 15 danego miesiąca.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

2422
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UCHWAŁA NR V/45/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz 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
i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)
Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się dokonywanie w Gminie Dębno
w drodze inkasa poboru od osób fizycznych podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego, w tym ustalonego
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 2. Inkasentami podatków określonych w §1 ustala
się następujące osoby:
1. Jan Pankowski w sołectwie Biadoliny Szlacheckie
2. Marian Migdał w sołectwie Dębno
3. Teresa Kutek w sołectwie Doły
4. Tadeusz Hebda w sołectwie Jastew

5. Fryderyk Bojdo w sołectwie Jaworsko
6. Janusz Burnóg w sołectwie Łoniowa
7. Roman Sacha w sołectwie Łysa Góra
8. Karol Piwowarski w sołectwie Maszkienice
9. Janusz Malinowski w sołectwie Niedźwiedza
10. Renata Kusion w sołectwie Perła
11. Elżbieta Rzepa w sołectwie Porąbka Uszewska
12. Edward Sacha w sołectwie Sufczyn
13. Krzysztof Gala w sołectwie Wola Dębińska
§ 3. 1. Inkasenci zobowiązani są do pobrania podatków od podatników i wpłacenia ich na rachunek Urzędu
Gminy Dębno.
2. Inkasenci składają oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za pobrane a niewpłacone
podatki.
3. Wpłata pobranych podatków powinna nastąpić
najpóźniej do 3 dni po dniu w którym zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić zapłata podatku lub
w dniu w którym pobrana kwota przekroczy 5 tysięcy
złotych.
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4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 10 %
zebranych i wpłaconych przez inkasenta kwot.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębno
Nr I/32/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: ustalenia inkasa podatków w gminie Dębno oraz ustalenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia, zmieniona
uchwałami Rady Gminy Dębno: Nr VI/86/2007 z dnia

Poz. 2423,2424

30.11.2007 r., Nr VI/140/2008 z dnia 10 września 2008 r.
oraz Nr I/188/2009 z 20 lutego 2009 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
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UCHWAŁA NR V/47/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych
na terenie Gminy Dębno.
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.), art. 400a ust 1 pkt 21 oraz
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze
zm.) Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania dotacji
celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno”.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
Załącznik
do uchwały nr V/47/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 19 maja 2011 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.
§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji
celowych na realizację przedsięwzięć polegających na
pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub
likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających
azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy
Dębno.
§ 2. 1. Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne, które
spełniają łącznie następujące warunki:
a) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dębno
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
b) posiadają tytuł prawny do budynku znajdującego się
na terenie Gminy Dębno, z którego usuwane są
wyroby zawierające azbest,
c) wystąpiły do Wójta Gminy Dębno z pisemnym wnioskiem o udzielenie dotacji.
2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu
części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
3. Dotacja przysługuje tylko jeden raz w roku budżetowym.
4. Wysokość środków pochodzących z budżetu
gminy przeznaczonych na udzielanie dotacji będzie
uzależniona od posiadanych środków.

5. Dotacja nie dotyczy nieruchomości w części
wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 3. Wysokość dotacji celowej na cele opisane
w § 1 dla jednego obiektu budowlanego wynosi do 50 %
poniesionych wydatków nie więcej jednak niż 1000 zł.
§ 4. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania Wnioskodawcy,
2) oznaczenie nieruchomości, w której realizowane było
przedsięwzięcie usunięcia wyrobów zawierających
azbest,
3) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, z której usunięte zostały wyroby zawierające azbest,
4) fakturę VAT wraz z dowodem zapłaty za wykonaną
usługę w przedmiocie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
5) kserokopię umowy (oryginał do wglądu) za wykonanie czynności związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami
zawierającymi azbest.
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6) kserokopię karty przekazania odpadów zawierających
azbest na składowisko odpadów zaliczanych do niebezpiecznych.

4. Wnioski w celu ich rozpatrzenia w danym roku
powinny zostać złożone nie później niż 30-go września
każdego roku.

§ 5. 1. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji rozpatruje Wójt Gminy Dębno według kolejności
ich wpływu.

5. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być
dofinansowane w roku następnym.

2. Wójt Gminy Dębno odmawia przyznania dotacji, jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4 jest niekompletny i nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez
organ terminie.

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym
mowa w § 4 wnioskodawca zostanie poinformowany
pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane
do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny jeżeli
został właściwie uzupełniony, zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na jego
rozpatrzenie.

§ 6. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Dębno kwota
dofinansowania wypłacona będzie po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku oraz podpisaniu stosownej umowy
między Gminą Dębno a beneficjentem na rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dotację celową.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
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UCHWAŁA NR V/51/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art. 212 z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60078

2.

801
80101

852
85216

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2011
rok nr I/20/2011z dnia 27 stycznia 2011 roku, zwanej
dalej „Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. W planie dochodów budżetu Gminy Dębno na
2011 rok, określonym w §1 Uchwały:
1. 1 Zwiększa się dochody budżetowe, jak poniżej:

Nazwa - treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym: dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym: dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
W tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki § 0920
Ogółem zwiększenie dochodów budżetowych
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

1. 2 Łączna zmiana w planie dochodów budżetuzwiększenie o kwotę 145 210,00złotych do kwoty 30 813
129,50 zł. W tym:
1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 210,00 złotych, do kwoty 29 447 915,50 złotych.

Kwota
144 000,00
144 000,00
144 000,00
144 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

10,00
10,00
10,00
10,00
145 210,00
1 210,00
144 000,00

2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 144.000,00
złotych, do kwoty 1 365 214,00 złotych.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dębno na
2011 rok, określonych w § 2 Uchwały:
2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu, jak poniżej:
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Nazwa - rodzaj wydatku
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota w zł
144 000,00
144 000,00

w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg gminnych
801
Oświata i wychowanie
80195
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
1. - wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852
Pomoc społeczna
85216
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
1. - wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE
2. 2 Łączna zmiana w planie wydatków budżetu –
zwiększenie o kwotę 145 210,00 złotych, do kwoty
36.322.248,64 złote; W tym:
1) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 210,00 złotych
do kwoty 29 719 298,64złote,
2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 144 000,00 zł
do kwoty 6 602 950,00 złotych.

144 000,00
144 000,00
144 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
145 210,00
1 210,00
1 210,00
1 200,00
10,00

144 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
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UCHWAŁA NR VII.54.2011.
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu
ustalonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Radzięta
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Załącznik
do uchwały nr VII.54.2011.
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 12 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
§ 1.
1. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego
dalej Zespołem, jest podejmowanie działań na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w § 2 ust 2 oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
§ 2.
1. Zespół powołuje Wójt Gminy
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie
Gminy Lipnica Murowana:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu
4) placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów);
5) placówek ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych, w szczególności
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7) kuratorów sądowych.
3. Przewodniczący Zespołu wybierany jest spośród jego
członków na pierwszym posiedzeniu Zespołu zwykłą
większością głosów w głosowaniu tajnym/jawnym?
4. Przewodniczący Zespołu odwoływany jest w takim
samym trybie, w jakim nastąpiło jego powołanie
a to na wniosek co najmniej 40% wszystkich członków Zespołu
5. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych.
6. Członkowie zespołu powinni systematycznie pogłębiać swoją wiedzę na temat zjawiska przemocy
oraz metod pomagania ofiarom jaki i sprawcom
przemocy.
7. W podejmowanych działaniach członkowie zespołu
dążą do możliwie najpełniejszej diagnozy sytuacji

rodziny oraz doboru najodpowiedniejszych metod
pomocy.
8. Zespół w swoich działaniach przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.
§ 3.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta Gminy, lub
co najmniej dwóch członków Zespołu wskazując
miejsce termin oraz przedmiot posiedzenia, nie
później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
Zwołanie następuje pisemnie lub e-mailowo, lub
telefonicznie. Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50 % członków.
3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane do protokołu
dołączana jest lista obecności oraz podjęte uchwały.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.
§ 4.
1. Wójt Gminy Lipnica Murowana odwołuje poszczególnych członków Zespołu:
1) na wniosek członka Zespołu, który chce być odwołany;
2) na uzasadniony wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem;
3) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo;
4) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu.
2. Członek Zespołu oskarżony o popełnienie przestępstwa zostaje przez Wójta Gminy Lipnica Murowana
zawieszony w wykonywaniu pracy w Zespole na
czas trwania postępowania
§ 5.
1. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w konkretnych rodzinach
(indywidualne przypadki) mogą być tworzone grupy robocze zwane dalej grupami.
2. Do zadań grup należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy
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3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań.
3. W skład grup, oprócz osób, o których mowa w § 2
ust. 2, mogą wchodzić przedstawiciele innych
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Członków zespołu lub inne osoby do pracy w grupie
powołuje przewodniczący Zespołu z tym, że skład
grupy dostosowuje się do okoliczności sprawy,
której dotyczyć ma jej działanie.
5. Do pracy w grupie nie powołuje się osób spokrewnionych lub związanych inną osobistą relacją
z osobami uwikłanymi w sytuację przemocy, której
dotyczyć ma praca grupy. O istnieniu pokrewień-

Poz. 2426,2427

stwa lub innej relacji osobistej członek Zespołu lub
inna osoba powoływana do grupy jest zobowiązana poinformować przewodniczącego Zespołu.
6. Prace w ramach grup prowadzone są w zależności od
potrzeb zgłaszanych przez Zespół
7. Inicjatywę dotyczącą powstania grupy roboczej może
zgłosić Przewodniczącemu Zespołu każdy z jego
członków. Przewodniczący Zespołu, zapoznając się
z okolicznościami dotyczącymi zgłoszenia, podejmuje decyzję o utworzenia grupy tj. m.in. jej składu
i działań organizujących pracę.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta

2426

2427
2427

UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 31 stycznia 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta
Mszana Dolna uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków
budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących
w tym:
1) wydatków bieżących jednostek budżetowych z czego:
a) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- jak w załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zapis § 4 Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
31 stycznia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:
"1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości
80.000,00 zł.,
2. Tworzy sie rezerwę celową budżetu w wysokości
40.000,00 zł. z czego:
1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00 zł."
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
miasta Mszana Dolna
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Adam Malec
Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/45/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1

758

Rozdział
75818

2

900
90015

Razem:

Treść
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
59.000,00
59.000,00
59.000,00
59.000,00

59.000,00
-

59.000,00
59.000,00

59.000,00

Przewodniczący Rady Adam Malec
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Załącznik nr 1,1
do uchwały nr VII/45/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1

758

Rozdział
75818

4

900
90015

Treść
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
(1) wydatki bieżące
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
(1) wydatki bieżące
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Razem:

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
59.000,00
59.000,00
-

59.000,00

-

59.000,00

59.000,00
59.000,00

-

59.000,00

-

59.000,00

-

59.000,00

59.000,00

Przewodniczący Rady Adam Malec
2427

2428
2428

UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana
Dolna na rok 2011 o kwotę 225.588,00 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach
dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu
wynosi ogółem 27.993.566,73 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan dochodów o kwotę 225.588,00 zł.
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 225.588,00 zł.
§ 2. 1. Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Mszana
Dolna na rok 2011 o kwotę 225.588,00 zł., oraz dokonuje
się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem
29.726.322,79 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
225.588,00 zł. w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej 261.758,00 zł z czego:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 18.937,00 zł.
b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych o kwotę
242.821,00 zł.
2) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 36.170,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1
§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2
dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2
niniejszej uchwały, w §5 Uchwały Budżetowej na rok
2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
31 stycznia 2011 dodaje się pkt 4 w brzmieniu "dochody
i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego - załącznik Nr 6a" - zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/47/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp. Dział
1
1

2
600

2

750

3

758

4

801

5

852

Treść
3
Transport i łączność
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Administracja publiczna
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Różne rozliczenia
Dochody bieżące:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe)
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)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki stałe)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (Pozostała działalność)
Razem:

Dochody
Zmniejszenie Zwiększenie
4
5
100.000
100.000
100.000
-

11.279
11.279
11.279

-

57.405
57.405
57.405

-

59.924
59.924
59.924

4.118
4.118
251

1.098
1.098
-

542

-

2.459

-

-

1098

866

-

4.118

229.706

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/47/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1

600

Rozdział
60078

2

750
75011

75056

3

801
80101

80104

4

852
85202

85212

85213

85214

85216

85295

5
-

900
-

Razem:

90015

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
Spis powszechny i inne
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
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
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
158.329
158.329
158.329
11.279
706
-

706
10.573

117.329
57.405

10.573
117.329
57.405

57.405
59.924

57.405
59.924

59.924
37.818
-

59.924
34.798
24.700
-

9.251

24.700
9.000

9.251
542

9.000
-

542
27.159

-

27.159
-

1.098

866

1.098
-

866
-

59.000
59.000

155.147

59.000
380.735

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik nr 2.1
do uchwały nr VII/47/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp. Dział Rozdział
1

600
60078

2

750
75011

75056

3

801
80101

80104

4

852
85202

85212

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Spis powszechny i inne
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
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
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
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
158.329
158.329
-

158.329

-

158.329

-

11.279
706

-

706

-

706
10.573

-

10.573
9.773
800
117.329
57.405

117.329
57.405

57.405

57.405

57.405

57.405

59.924

59.924

59.924

59.924

59.924
37.818
-

59.924
34.798
24.700

-

24.700

-

24.700

9.251

9.000

8

9.000

8

9.000
-

9.243

-
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85213

Poz. 2428

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
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Razem:

85214

85216

85295

5

– 17300 –

900
90015

542

-

542

-

542
27.159

-

27.159
-

1.098

866

1.098
-

866
-

59.000
59.000

-

-

-

59.000
59.000
155.147

380.735

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/47/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2011

Dział

Rozdział

§

750
75011
2010

75011

75045
2010

Nazwa
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:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

Zmniejszenie
Zwiększenie
+/+11.279
+706
+706

-

Plan
dochodów po
zmianach
93.268
82.545
82.545

150
150

Zmniejszenie
Zwiększenie
+/+11.279

Plan
wydatków po
zmianach
93.268

+706

82.545

+706

82.545

+706

82.545
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75045

75056
2010

75056

751

75101

2010

75101

754
75414
2010

75414

852
85212

– 17301 –

Kwalifikacja wojskowa
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
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:
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
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
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) 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
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poz. 2428

+10.573
+10.573

150

-

150

-

150

+10.573

10.573

+10.573

10.573

+9.773

9.773

+800

800

-

1.230

-

1.230

-

1.230

-

1.230

-

400

-

400

-

400

-

400

-793

2.210.909

10.573
10.573

-

1.230

-

1.230

-

1.230

-

400

-

400
400

-793
-251

-

2.210.909
2.207.064
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2010
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(3) 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 świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
OGÓŁEM:

85212

85213

2010

85213

Poz. 2428
-251

2.207.064

-542

3.845

-542

3.845

-

+10.486

2.305.807

-251

2.207.064

-8

81.961

-

70.639

-8

11.322

-243

2.125.103

-542

3.845

-542

3.845

-542

3.845

+10.486

2.305.807

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/47/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 24 marca 2011 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011
Dział

Rozdział

§

Nazwa

2310

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801
80104

Plan
dochodów
59.924
59.924
59.924

Plan
wydatków
59.924
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Poz. ,2429

Przedszkola
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Razem:

59.924
59.924

59.924

59.924
59.924

Przewodniczący Rady
Adam Malec
2428

2429
2429

UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.
212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2011 o kwotę 14.681,69 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach
dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu
wynosi ogółem 28.091.285,92 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.681,69 zł.
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 13.100,00 zł.
2) dochody majątkowe o kwotę 1.581,69 zł. w tym:
a) na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
1.581,69 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. 1. Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Mszana
Dolna na rok 2011 o kwotę 14.681,69 zł., oraz dokonuje się
zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem
29.824.041,98 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
13.100,00 zł. w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej 13.100,00 zł z czego:
a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych o kwotę
13.100,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1
3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
1.581,69 zł. w tym:
1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.581,69 zł. z czego:
a) zmniejsza się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 65.251,95 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/54/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 19 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1
1

2
750

2

926

Treść
3
Administracja publiczna
Dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Kultura fizyczna
Dochody majątkowe

Dochody
Zmniejszenie Zwiększenie
4
5
13.100,00
13.100,00
13.100,00
1.581,69
1.581,69
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Województwa Małopolskiego Nr 293
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Poz. 2429

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Razem:

-

1.581,69

-

14.681,69

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/54/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 19 maja 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1

750

Rozdział

75075

2

926
92601

Treść
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki majątkowe

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
13.100,00
13.100,00

Razem:

66.833,64
66.833,64

13.100,00
68.415,33
68.415,33

66.833,64
66.833,64

68.415,33
81.515,33
Przewodniczący Rady
Adam Malec

Załącznik nr 2.1
do uchwały nr IX/54/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 19 maja 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1

750

Rozdział
75075

Razem:

Treść
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
13.100,00
13.100,00
-

13.100,00

-

13.100,00

-

13.100,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik nr 2.2
do uchwały nr IX/54/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 19 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011

Lp.

Dział

1

400

Rozdział

40002

2

600
60016

3

4

700

754
75416

5

900
90001

90005

6

926
92601

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane
z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane
z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Razem:

Plan
na 2011 r. przed
zmianą
108.214,00

Zmniejszenie

Plan na 2011r.
po zmianach

Zwiększenie
-

-

108.214,00

108.214,00

-

-

108.214,00

108.214,00
3.328.600,00
3.328.600,00

-

-

108.214,00
3.328.600,00
3.328.600,00

3.328.600,00
6.836.365,93
6.836.365,93

-

-

3.328.600,00
6.836.365,93
6.836.365,93

6.836.365,93

-

-

6.836.365,93

6.836.365,93

-

-

6.836.365,93

250.000,00

-

-

250.000,00

250.000,00

-

-

250.000,00

250.000,00 91.200,00

-

-

250.000,00
91.200,00

73.200,00

-

-

73.200,00

73.200,00
18.000,00

-

-

73.200,00
18.000,00

18.000,00
2.144.112,00
2.144.112,00

66.833,64
66.833,64

68.415,33
68.415,33

18.000,00
2.145.693,69
2.145.693,69

2.144.112,00

66.833,64

68.415,33

2.145.693,69

2.144.112,00

65.251,95

-

2.078.860,05

12.758.491,93

66.833,64

68.415,33

12.760.073,62

-

Przewodniczący Rady
Adam Malec
2429
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UCHWAŁA NR IX/57/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryglice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz 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. zm.)

Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która określona jest w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Ryglice opłacie podlegają dodatkowe świadczenia i usługi
opiekuńczo – wychowawcze w czasie przekraczającym
5 godzin dziennie, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,
c) wspierania indywidualnych zainteresowań
2) organizowanie gier i zabaw dostosowanych do wieku
i możliwości dzieci,
3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych
oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie:
a) prowadzenie zajęć z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej lub innych specjalistów,
b) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek
rodziców.
2. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę
korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1
ustala się w wysokości 0,065% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) ogłaszanego
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany
rok kalendarzowy.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców
/opiekunów prawnych liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programo2430

wej. Opłata ta nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych
(język obcy, rytmika, zajęcia logopedyczne, szachy).
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
§ 3. Rodzice/opiekunowie prawni w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę
godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 2.
§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi
dziecka.
§ 5. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa
w § 2 ust. 2:
1) o 25% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta
drugie i kolejne dziecko korzystające ze świadczeń
określonych w § 2 ust. 1,
2) o 15% w związku z nieobecnością dziecka związaną
z chorobą trwającą co najmniej 10 kolejnych dni,
3) o 50% jeżeli termin rozpoczęcia zajęć w przedszkolu
jest późniejszy niż 10 sierpnia,
4) o 25% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta
dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny.
Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie dyrektorowi decyzji o przyznanym zasiłku,
5) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta
drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest zasiłek
pielęgnacyjny. Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie dyrektorowi decyzji o przyznanym zasiłku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic oraz dyrektorom przedszkoli w Gminie Ryglice.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLII/292/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 705 poz. 5336 z 20. 11.2009 r.)
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17307 –

Poz. 2431

2431
2431

UCHWAŁA NR V/30/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 14 marca 2011 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011
Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591), oraz art. 211, art. 212
i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240). Rada Gminy Spytkowice Uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się w budżecie gminy planowane
dochody budżetu o kwotę 537.765,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 307.683,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 230.082,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się w budżecie gminy planowane
dochody budżetu o kwotę 630,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 630,00
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę –
537.765,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie 44.611,00 zł, z czego:
a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 22.692,00 zł.
b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.919,00 zł
2) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych w łącznej kwocie 8.154,00 zł.
3) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę
485.000,00 zł, w tym:
a) wydatków na inwestycje – 485.000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę – 630,00 zł.

1) zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych w łącznej kwocie 630,00 zł.
§ 3. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rodzajami
wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Spytkowice na
rok 2011 Nr IV/21/11 Rady Gminy w Spytkowicach z dnia
31 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
a) § 5 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości
36.329,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości
23.671,00 zł. – z czego:
a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23.671,00 zł.”
b) w Tabeli Nr 4 p/n „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami” na
rok 2011 wprowadza się zmiany – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu stanowi kwota: 12.532.584,60 zł
2. Wydatki budżetu stanowi kwota: 12.274.409,80 zł
3. Przychody budżetu stanowi kwota: 1.443.795,66 zł
4. Rozchody budżetu stanowi kwota: 1.701.970,46 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17308 –

Poz. 2431
Załącznik nr 1
do uchwały nr V/30/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17309 –

Poz. 2431

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17310 –

Poz. 2431
Załącznik nr 2
do uchwały nr V / 30 /11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293
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Poz. 2431

Przewodniczący Rady Barbara Dziur
Załącznik nr 3
do uchwały nr V / 30 /11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Barbara Dziur

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17312 –

Poz. 2431
Załącznik nr 4
do uchwały nr V / 30 /11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Barbara Dziur
2431

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17313 –

Poz. 2432

2432
2432

UCHWAŁA NR VII/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie
obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać
się wyłącznie na warunkach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), w związku z art. 13a ust.1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.), Rada
Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LIV/382/
2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r., poprzez zmianę treści załącznika do w/w
uchwały, polegającą na dodaniu obszarów na terenie
Gminy Tuchów, na których nastąpiło zniszczenie lub
uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia
ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych
może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych
w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i roz-

biórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 84, poz. 906, z późn. zm.), zaznaczonych linią ciągłą
zamkniętą w kolorze czerwonym na dodanych do załącznika rysunkach nr 35 (Siedliska) i nr 36 (Trzemesna) stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr LIV/382/
2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r. pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17314 –

Poz. 2432
Załącznik
do uchwały nr VII/64/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17315 –

Poz. 2432

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
2432

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17316 –

Poz. 2433

2433
2433

UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 - ustawy z dnia
8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych - (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala,
co następuje:
§ 1.
1)

Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości
240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy
złotych) oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 240
000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w planie wydatków budżetu Gminy Wielka
Wieś na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2) Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1. zwiększenia planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.1
2. zwiększenia planu wydatków majątkowych (wydatki na inwestycje) o kwotę 140 000,00 zł oraz
zmniejszeń o kwotę 240 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.2
§ 2.

1. dochody bieżące 27 340 548,00 zł
2. dochody majątkowe 5 661 000,00 zł
2) Plan wydatków budżetu na rok 2011 po zmianach
wynosi 59 095 203,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące 25 571 103,00 zł
2. wydatki majątkowe 33 524 100,00 zł
3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26 093 655,00 zł który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciągniętych kredytów w kwocie
10 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie
12 782 880,00zł
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie
3 310 775,00zł
4) Zmienione przychody i rozchody budżetu określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

1) Plan dochodów budżetu na rok 2011 po zmianach
wynosi 33 001 548,00 zł. w tym:

Przewodniczący Rady Krystyna Sułko
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/43/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 12 maja 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2011
Dział Rozdział
1
600

2
60016
60017

900
90004

Nazwa
3
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
b) wydatki majątkowe ,
Drogi wewnętrzne
a) wydatki bieżące ,
b) wydatki majątkowe ,
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
a) wydatki bieżące,
WYDATKI OGÓŁEM

Plan
pierwotny
4
12 133 500,00
10 750 000,00
9 915 000,00
805 500,00
145 000,00
660 500,00
15 187 217,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

5
180 000,00
0,00
0,00
180 000,00
40 000,00
140 000,00
60 000,00

6
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plan po
Zmianach
7
12 073 500,00
10 510 000,00
9 675 000,00
985 500,00
185 000,00
800 500,00
15 247 217,00

115 000,00

60 000,00

0,00

175 000,00

115 000,00
59 095 203,00

60 000,00
240 000,00

0,00
240 000,00

175 000,00
59 095 203,00

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293

– 17317 –

Poz. 2433
Załącznik nr 1.1
do uchwały nr VI/43/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 12 maja 2011 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy z podziałem na grupy
Dział
600

Rozdział

Plan
pierwotny

Nazwa

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
(1) wydatki bieżące w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacja zadań
statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
(1) wydatki bieżące, w tym:
1,2) wydatki związane z realizacja zadań
statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE
60017

900

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan
po zmianach

1 558 000,00
145 000,00
145 000,00
145 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 598 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00

2 223 617,00

60 000,00

0,00

2 283 617,00

115 000,00
110 000,00
110 000,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00

175 000,00
170 000,00
170 000,00

25 471 103,00

100 000,00

0,00

25 571 103,00

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik nr 1.2
do uchwały nr VI/43/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 12 maja 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu gminy
Dział Rozdział
600

Plan
pierwotny

Nazwa
Transport i łączność

60016

Drogi gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
Modlniczka remonty ulicy Willowej oraz budowa łącznicy z DK
60017
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
Remonty dróg
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan
po zmianach

10 575
500,00
9 915 000,00
9 915 000,00

140 000,00

240 000,00

10 475 500,00

0,00
0,00

240 000,00
240 000,00

9 675 000,00
9 675 000,00

8 800 000,00

0,00

240 000,00

8 560 000,00

660 500,00
660 500,00

140 000,00
140 000,00

0,00
0,00

800 500,00
800 500,00

660 500,00
33 624 100,00

140 000,00
140 000,00

0,00
240 000,00

800 500,00
33 524 100,00

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/43/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 12 maja 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w roku 2011
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik nadwyżka/deficyt
I. PRZYCHODY
w tym :
zaciągane kredyty bankowe

Kwota
33 001 548,00
59 095 203,00
-26 093 655,00
34 392 251,00
10 000 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 293
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zaciągane pożyczki
nadwyżka z lat ubiegłych
spłata udzielonych pożyczek
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich
II. ROZCHODY
w tym :
spłata zaciągniętych kredytów
spłata zaciągniętych pożyczek
udzielone pożyczki
lokaty bankowe
III DOCHODY + PRZYCHODY
IV WYDATKI + ROZCHODY

Poz. ,2434
0,00
21 001 476,00
80 000,00
3 310 775,00
8 298 596,00
2 281 796,00
1 016 800,00
0,00
5 000 000,00
67 393 799,00
67 393 799,00
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

2433

2434
2434

UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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.)
oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) Rada
Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzony przez
Gminę Żabno.
§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Żabno realizują program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego
i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00 – 5 godzin
dziennie.
§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole
w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują:
1) realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) rozwijania zdolności twórczych,
c) wspieranie indywidualnych zainteresowań,
2) prowadzenie zajęć relaksująco-wyciszających,
3) przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu
dziecka,
4) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych
i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,
5) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
6) zajęcia z religii.
§ 4. Świadczenia udzielane przez przedszkole
w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne.

§ 5. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego
w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa
w § 2 ustala się opłatę w wysokości:
- 0,13 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym
(zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1679, z późn. zm.) - przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 6 godzin dziennie,
- 0,09 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 7 godzin dziennie,
- 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 8 godzin dziennie,
- 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 9 godzin dziennie,
- 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 10 godzin dziennie.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia,
o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby dni
pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej
w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających
ponad wymiar określony w § 2.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnoszą rodzice
(opiekunowie prawni) i miesięcznie do 10 dnia każdego
miesiąca.
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§ 6. 1. W przypadku uczęszczanie do tego samego
przedszkola rodzeństwa, za drugie i każde następne
dziecko opłata, o której mowa w § 5 ust 1 ulega obniżeniu o 50 %.
2. Z opłaty o której mowa w § 5 ust 1 zwalnia się
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
§ 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat
ze świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami
(opiekunami prawnymi) dziecka..

Poz. 2434,2435

§ 9. Tarci moc uchwała nr XXXVIII/408/09 Rady
Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Żabno ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia
15 grudnia 2009 r. nr 792 poz. 6342.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Żabna.
2434
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POROZUMIENIE
BURMISTRZA MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVI/397/2010
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
30 września 2010 r. w sprawie: przekazania przez Gminę
Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole
Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie przez Miasto
i Gminę Skawina w roku szkolnym 2010/2011 zostaje
zawarte w dniu 31 marca 2011 r. w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska Porozumienie pomiędzy:
Gminą Skawina
reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - Adama Najdera
Skarbnika Gminy - Teresę Wątor
i
Gminą Kalwaria Zebrzydowska
reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska –
Pana Zbigniewa Stradomskiego
Skarbnika Gminy - Małgorzatę Leśniak
zwanymi dalej Stronami.
§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest przekazanie
przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska Gminie Skawina
realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczennicy
niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie w roku
szkolnym 2010/2011
2. Strony ustalają zakres zadań oraz wynikające
z niego obowiązki.
§ 2. Dowóz i odwóz uczennicy niepełnosprawnej
odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć szkolnych
obowiązującym w Gimnazjum Specjalnego Nr 62
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie.
§ 3. 1. Każda ze Stron Porozumienia zapewnia
w swoich budżetach środki finansowe niezbędne do
realizacji przedsięwzięcia, w wysokości wynikającej
z kalkulacji kosztów przewozów.

2. Wartość poniesionych kosztów, stanowi iloczyn
przejechanych kilometrów z miejsca zamieszkania uczennicy niepełnosprawnej do Gimnazjum Specjalnego Nr 62
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie, stawki za
kilometr oraz liczby dni w których uczennica była dowożona. Stawka dzienna wynosi 30 km x 4,32 zł
3. Kwota należności ogółem uzależniona będzie
od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności dowozu i przywozu uczennicy
§ 4. 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami następować
będzie w drodze dotacji celowej przekazywanej przez
Gminę Kalwaria Zebrzydowska, po wystawieniu noty
księgowej przez Gminę Skawina.
2. Gmina Kalwaria Zebrzydowska przekaże dotację
przelewem na rachunek: 47 8591 0007 0020 0560 0013
0001 w wysokości: 15 300,00 zł za okres od miesiąca
stycznia 2011 r. do miesiąca czerwca 2011 r. po wystawieniu noty księgowej, na podstawie list obecności
uczennicy w zajęciach w Gimnazjum Specjalnym Nr 62
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie, do dnia
24 czerwca 2011 r., z terminem płatności do dnia
30 czerwca 2011 r.
3. W sytuacji nieuregulowania płatności w terminie, Gmina Skawina upoważniona jest do naliczania
odsetek za zwłokę, jak od zaległości podatkowych.
§ 5. 1. Gmina Skawina ma obowiązek wykorzystać
środki finansowe, o których mowa w § 4, zgodnie
z celem, na który je przeznaczono.
2. W przypadku nie wykonania zadania, o którym
mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w całości lub
części, przekazane kwoty dotacji podlegają zwrotowi
proporcjonalnie do wielkości niewykonanego zadania
na rachunek Gminy Kalwaria Zebrzydowska 49 8119
0001 0000 0387 2000 0010 w terminie do dnia 15 miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym.
3. W przypadku wykorzystania przekazanej dotacji
w części lub całości na inne cele niż określone
w niniejszym Porozumieniu, podlega ona zwrotowi na
rachunek Gminy Kalwaria Zebrzydowska 49 8119 0001
0000 0387 2000 0010 w terminie 15 dni od dnia ustale-
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nia faktu wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w § 1.
4. W przypadku nie dotrzymania terminów zwrotu
dotacji, o których mowa w ust. 2 i 3 naliczone będą
odsetki jak od zaległości podatkowych.
5. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w roku szkolnym 2010/2011, nastąpi do dnia
15 lipca 2011 roku.
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy stosowne dla przedmiotu Porozumienia.

Poz. 2435

§ 8. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące
powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia
Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze
polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
§ 9. Porozumienie zawarte zostało na okres roku
szkolnego 2010/2011 i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 r.
§ 10. Porozumienie sporządzone zostało i podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze Stron.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
inż. Adam Najder

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski

Skarbnik Gminy Główny Księgowy Budżetu
mgr Teresa Wątor

Skarbnik Gminy
Małgorzata Leśniak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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