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Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 stycznia 2011 roku.

26247

Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok.

26258

Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok.

26265

Rady Gminy Jodłownik z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok.

26271

Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX/104/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez Gminę Lipinki publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz okreņlenia granic ich obwodów

26274

Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie okreņlenia zasad
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli

26275

Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieņ
Kryg częņć działek nr 1581/4, 1581/5*

26275

Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia punktu
przedszkolnego w Nowej Wsi.

26279

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia przekraczające podstawę programową
wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

26281

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustanowienia przystanków autobusowych na ul. Koņciuszki.

26282

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

26282

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany
w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na
rok 2011 .

26283

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: zniesienia
statusu ochrony pomnika przyrody.

26288

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie opłaty targowej.

26288

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynnoņci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

26289

Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej

26289

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia
miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

26290

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.

26290

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2011

26294

3963

–

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2011

26296

3964

–

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

26304

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

26305

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2011

26305

3965
3966

–
–

3967

–

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2011

26311

3968

–

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2011

26313

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2011

26317

3969

–

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:
3970

3971

–

–

Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
w Chrzanowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały
Nr 13/II/2011 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów ņrodkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie .

26322

Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
w Chrzanowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały
Nr 14/XI/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

26322

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
3972

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca
2011 r. dotyczy stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Rady Gminy Łabowa
Nr VIII/35/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat
w drodze inkasa.

26323
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WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNE GO:
3973

–

WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2011 r. z dnia 11 marca 2011 r. Sygn. akt II
SA/Kr 18/11 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XLIX/619/08* w przedmiocie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina
Dłubni-Mogiła”

26324

_________
* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2008 roku Nr 595 poz. 3915

3944
3944

UCHWAŁA NR XIV/74/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz 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)
RADA GMINY JABŁONKA uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwiększa sie dochody budżetu Gminy Jabłonka na
rok 2011 o kwotę 1.085.350 zł w tym: dochody bieżące - 1.085.350 zł, a zmniejsza się dochody budżetu Gminy Jabłonka o kwotę 2.530.186,71 zł w tym:
dochody bieżące 830.419 zł, dochody majątkowe 1.699.767,71zł - szczegółowoņć zmian przedstawia
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy
Jabłonka na rok 2011 stanowią ogółem kwotę
56.278.431,37 zł w tym: dochody bieżące 47.735.740,08
zł,
dochody
majątkowe
8.542.691,29 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jabłonka na
rok 2011 o kwotę 2.636.526,80 zł w tym: wydatki
bieżące - 2.301.226,80 zł, wydatki majątkowe 335.300 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu
o kwotę 4.405.374,56 zł w tym: wydatki bieżące 109.276,80 zł, wydatki majątkowe - 4.296.097,76 zł szczegółowoņć zmian przedstawia załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18
stycznia 2011 roku, która po zmianach otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
oraz dokonuje się zmiany tabeli Nr 6 do uchwały
budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 stycznia 2011 roku, która po zmianach
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 3 uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady
Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku
otrzymuje nowe brzmienie: "Różnica między do-

chodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 1.544.979,35 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi:
-

z zaciąganych kredytów - 1.496.164,95 zł,
z wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu
w łącznej kwocie 48.814,40 zł".
4. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia
18 stycznia 2011 roku, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, oraz dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do
uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Paragraf 4 ust. 2 uchwały budżetowej na rok 2011
otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań
1) z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2011
w wysokoņci - 7. 045.405,95 zł z czego na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.496.164,95 zł,
b) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów
w wysokoņci 5.549.241 zł na spłatę wczeņniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek"
§ 3. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu
Gminy
Jabłonka
stanowią
ogółem
kwotę
57.823.410,72 zł w tym:
- wydatki bieżące - 42.613.309,48 zł z czego na:
1) wydatki
jednostek
budżetowych
33.034.204,76 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.741.907,08 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13.292.297,68 zł
2) dotacje na zadania bieżące - 1.081.682,80 zł
3) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 7.643.518,92 zł
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3 - 249.903 zł,
5) obsługa długu - 604.000 zł
- wydatki majątkowe - 15.210.101,24 zł w tym:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15.210.101,24 zł z czego na: programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 2 i 3 - 2.891.034,43 zł.

Poz. 3944

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jabłonka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
dział
600

700

750

756

rozdział
§
treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60013
drogi publiczne wojewódzkie
w tym: dochody majątkowe
6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
60017
drogi wewnętrzne
w tym: dochody bieżące
2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
60078
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: dochody bieżące
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym: dochody majątkowe
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci
6298 ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym: z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023
urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: dochody bieżące
0920 pozostałe odsetki
dochody majątkowe
6297 ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym: z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zwiĉkszenie
1 085 350,00 zł

zmniejszenie
255014,86
255014,86
255014,86
255 014,86 zł

85 350,00 zł
85 350,00 zł
85 350,00 zł

1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
626 084,52 zł
626 084,52 zł
626 084,52 zł
500 000,00 zł
126 084,52 zł

126 084,52 zł

303687,33
303687,33
170000
170 000,00 zł
133 687,33 zł
133 687,33 zł

133 687,33 zł

645 019,00 zł
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75615

801

852

900

wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od
125 000,00 zł
czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
125 000,00 zł
0320 podatek rolny
15 000,00 zł
0340 podatek od ņrodków transportowych
100 000,00 zł
0500 podatek od czynnoņci cywilnoprawnych
10 000,00 zł
75616
wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od
505 019,00 zł
czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
w tym: dochody bieżące
505 019,00 zł
0310 podatek od nieruchomoņci
45 019,00 zł
0320 podatek rolny
80 000,00 zł
0340 podatek od ņrodków transportowych
30 000,00 zł
0430 wpływy z opłaty targowej
300 000,00 zł
0500 podatek od czynnoņci cywilnoprawnych
50 000,00 zł
75618
wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek sa15 000,00 zł
morządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
15 000,00 zł
0410 wpływy z opłaty skarbowej
15 000,00 zł
OŅWIATA I WYCHOWANIE
184 981,00 zł
80104
przedszkola
184 981,00 zł
w tym: dochody majątkowe
184 981,00 zł
6297 ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
184 981,00 zł
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym: z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie
184 981,00 zł
wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3
POMOC SPOŁECZNA
15 400,00 zł
85205
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 400,00 zł
w tym: dochody bieżące
15 400,00 zł
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali15 400,00 zł
zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
500 000,00 zł
90001 gospodarka ņciekowa i ochrona wód
500 000,00 zł
w tym: dochody majątkowe
500 000,00 zł
6290 ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
500 000,00 zł
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
razem dochody
1085350
2530186,71
w tym: dochody bieżące
1 085 350,00 zł
830419
dochody majątkowe
1699767,71
w tym: z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków
444752,85
na realizacje zadań finansowanych z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lipca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011

dział
600

rozdział
treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60013
drogi publiczne wojewódzkie
w tym:

zwiĉkszenie
1 305 350,00 zł

zmniejszenie
473 314,86 zł
473 314,86 zł
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wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
60017
drogi wewnętrzne
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
60078
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
GOSODARKA MIESZKANIOWA
70005
gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
71004 plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
ADMINISTRACJAPUBLICZNA
75023
urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412
ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące w tym:
-dotacje na zadania bieżące
75421
zarządzanie kryzysowe
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101
szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związanez realizacją ich zadań statutowych
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
80113
dowożenie uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące w tym:
-wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
80146
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
wydatki bieżące w tym:
-wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Poz. 3944
473 314,86 zł
473 314,86 zł
85 350,00 zł
85 350,00 zł
85 350,00 zł
85 350,00 zł
1 220 000,00 zł
1 220 000,00 zł
1 220 000,00 zł
1 220 000,00 zł
205 000,00 zł
205 000,00 zł
205 000,00 zł
205 000,00 zł

316 771,85 zł
316 771,85 zł
316 771,85 zł
316 771,85 zł
259 771,85 zł

16 500,00 zł
16 500,00 zł
16 500,00 zł
16 500,00 zł
16 500,00 zł
800
800

5 676,80 zł
5 676,80 zł

800
800
800,00 zł
5 676,80 zł

5 676,80 zł
5 676,80 zł
5 676,80 zł

80 900,00 zł
30 900,00 zł
15 900,00 zł
15 900,00 zł
15 900,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł
50 000,00 zł

5 676,80 zł
5 676,80 zł
58 900,00 zł
8 900,00 zł
8 900,00 zł
8 900,00 zł
5 900,00 zł
3 000,00 zł

50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
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851

852

900

925

926
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OCHRONA ZDROWIA
85154
przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
85202
domy pomocy społecznej
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
90001 gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
90015 oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
90095 pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieżące w tym:
-ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
92503 rezerwaty i pomniki przyrody
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA
92605 zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
razem wydatki
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
dotacje na zadania bieżące

Poz. 3944
3 000,00 zł
3 000,00 zł

3 000,00 zł
3 000,00 zł

3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł

3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
15 400,00 zł
15 400,00 zł

1 019 300,00 zł
95 000,00 zł

95 000,00 zł
95 000,00 zł

15 400,00 zł
15 400,00 zł
15 400,00 zł
3 530 011,05 zł
3 519 011,05 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
3 499 011,05 zł
3 499 011,05 zł
2 944 011,05 zł
4 000,00 zł

920 300,00 zł
900 000,00 zł
900 000,00 zł
900 000,00 zł
20 300,00 zł
20 300,00 zł
4 000,00 zł

4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
7 000,00 zł

7 000,00 zł
7 000,00 zł

4 000,00 zł
4 000,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł

2 636 526,80 zł
2 301 226,80 zł
2 291 550,00 zł
3 000,00 zł
2 288 550,00 zł
5 676,80 zł

1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
4 405 374,56 zł
109 276,80 zł
109 276,80 zł
5 900,00 zł
103 376,80 zł
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Poz. 3944

ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

4 000,00 zł
335 300,00 zł
335300

4 296 097,76 zł
4296097,76
3203782,9

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lipca 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
DZIAŁ
600

700

ROZDZIAŁ

TREŅĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 957 na odcinku w Zubrzycy
Górnej i w Zubrzycy Dolnej
60014 drogi publiczne powiatowe
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego na zadanie; Przebudowa drogi
powiatowej Nr K 1675 Jabłonka – Lipnica Mała etap I
60016 Drogi publiczne gminne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)projekt i budowa mostu do Pioskóww
Zubrzycy Górnej
2)wykonanie projektu mostów we
wsiach: Zubrzyca Górna, Lipnica Mała,
Jabłonka oraz przepustu w Orawce
3)wykonanie projektu budowy chodnika
wzdłuż ul. Podhalańskiej w Jabłonce
w kierunku stacji benzynowej
4)remont drogi ul. 3-go Maja w Jabłonce
5)poszerzenie drogi do kompleksu
oņwiatowego w Jabłonce, ul. P. Jabłońskiego
60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej narzece Czarna Orawa wraz
z wykonaniem zabezpieczeń za pomocą
opasek z walców siatkowo kamiennych
prawego i lewego brzegu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa ogrodzenia wokół budynku
Orawskiej
biblioteki
Publicznej
w Jabłonce oraz pozostałe wydatki inwestycyjne

zwiĉkszenie

zmniejszenie
473 314,86 zł
473 314,86 zł

plan po zmianach
1808360,14
626685,14

473 314,86 zł

626 685,14 zł

200 000,00 zł
200 000,00 zł

287 396,00 zł
100 000,00 zł
54 489,00 zł

16 937,00 zł

97 815,00 zł
18 155,00 zł

694 279,00 zł
694 279,00 zł

205 000,00 zł
205 000,00 zł

316771,85
316771,85

5 574 428,15 zł
5 574 428,15 zł

148 200,00 zł
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2)poprawa dostępnoņci usług ochrony
zdrowia poprzez budowę infrastruktury
w Jabłonce – dalszy etap budowy
oņrodka zdrowia w Jabłonce
3)projekt i wykonanie fontanny w parku
przy Centrum Kultury Górnej Orawy
w Jabłonce oraz urządzenie parku
4)wykup i regulacja własnoņci gruntów
w Gminie Jabłonka we wsiach: Orawka,
Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Lipnica Mała, Chyżne
5)Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum Kultury – dalszy
etap budowy, wyposażenie
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
6)kontynuacja budowy garaży dla potrzeb ZUK
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka – zakup infomatów
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
2)zakup urządzeń do monitoringu terenu
wokół budynku Urzędu Gminy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)remont budynku remizy OSP w Zubrzycy Górnej
2)dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej na zakup specjalistycznego samochodu
OŅWIATAIWYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)remont budynku Zespołu Szkół
w Jabłonce
2)remont i rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z salą
gimnastyczną
3)remont szkoły podstawowej Nr 1
w Zubrzycy Górnej
4)remont budynku szkoły podstawowej
Nr 3 w Zubrzycy Górnej

Poz. 3944
57 000,00 zł

145 000,00 zł

1 696 000,00 zł

335 000,00 zł

1 040 000,00 zł

60 000,00 zł

259 771,85 zł

2 354 228,15 zł

259 771,85 zł

1 981 463,15 zł

1 000,00 zł
537 100,00 zł
537 100,00 zł

530 000,00 zł

520 020,00 zł

7 100,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł

15 000,00 zł
15 000,00 zł

2 258 853,00 zł
1 919 832,00 zł
100 000,00 zł
200 000,00 zł

30 000,00 zł
70 000,00 zł
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5)Rozbudowa budynku Zespołu Szkół
w Zubrzycy
Dolnejrozbudowa
i nadbudowa budynku Zespołu Szkół
w Zubrzycy Dolnej , budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowoņci Zubrzyca Dolna
6)wykonanie projektu i odwodnienie
budynku zespołu szkól w Zubrzycy Górnej
7)wykonanie ujęcia wodociągowego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Podwilku
8)budowa placu zabaw przy Zespole
Szkół w Podwilku
9)budowa placu zabaw przy Zespole
Szkół w Lipnicy Małej
10) budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej
80104 Przedszkola
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa placu zabaw w Jabłonce
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
80110 Gimnazja
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej
OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)remont i rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z salą
gimnastyczną
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŅRODOWISKA
90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)przystąpienie do budowy oczyszczalni
ņcieków i kanalizacji sanitarnej we wsi
Chyżne
2)dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała
3)opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni ņcieków do ul.
Nadwodniej w Jabłonce, wykonanie
projektu sieci kanalizacyjnej w Jabłonce
4)przystąpienie do budowy kanalizacji
sanitarnej we wsi Orawka
5)zlecenie wykonania projektu remontu
istniejącej oczyszczalni ņcieków
w Zubrzycy Dolnej
6)kontynuacja budowy kanalizacji
i oczyszczalni ņcieków w Podwilku etap
I cz. 2
7)kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i rekanalizacji w Jabłonce
w rejonie Dziubkówka, dokończenie
etapu IV cz. 2 i 3, rekanalizacja na terenie
Jabłonki

Poz. 3944
800 402,00 zł

15 000,00 zł

291 800,00 zł

44 530,00 zł

127 700,00 zł
127 700,00 zł
127 700,00 zł
312 000,00 zł
312 000,00 zł
300 000,00 zł

27 021,00 zł
27 021,00 zł
300 000,00 zł
300 000,00 zł
300 000,00 zł

115 300,00 zł

3 506 011,05 zł

3 101 359,95 zł

95 000,00 zł

3 499 011,05 zł

2 666 859,95 zł
45 637,76 zł

150 000,00 zł
45 000,00 zł

20 000,00 zł

374 273,00 zł
100 000,00 zł

10 000,00 zł

870 000,00 zł

974 496,00 zł
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W tym:wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
8)kontynuacja rekanalizacji we wsiach:
Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna
9)realizacja programu „Ochrona rzek
Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez
budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”-w tym:
budowa kanalizacji sanitarnej
w Podwilku etap II
W tym:wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
budowa oczyszczalni ņcieków
w Chyżnem2011
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
budowa kanalizacji sanitarnej
w Chyżnem etap I
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w częņci
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
10) zakup sprężarki na oczyszczalnię
ņcieków – zadanie realizowane przez
Zakład Usług Komunalnych
90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa oņwietlenia ulicznego
w Gminie Jabłonka we wsiach: Orawka,
Chyżne, Jabłonka, Zubrzyca Górna
926
KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa boiska sportowego Orlik 2012
w Podwilku
2)opracowanie planu odnowy miejscowoņci we wsiach Orawka , Zubrzyca
Górna, dla potrzeb budowy boiska sportowego
Ogółem wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2011
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w częņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Poz. 3944
89 551,28 zł

65 000,00 zł

94 000,00 zł
3 454 011,05 zł

18 453,19 zł

1 063 166,37 zł

9 988,95 zł

923 166,37 zł

0,00 zł

1 210 422,34 zł

0,00 zł

1 010 422,34 zł

0,00 zł

1 180 422,34 zł

8 464,24 zł

1 010 422,34 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 300,00 zł

7000

434 500,00 zł

20 300,00 zł

7 000,00 zł

434 500,00 zł

1 480 000,00 zł
1 480 000,00 zł
1 450 000,00 zł
30 000,00 zł

335 300,00 zł

4296097,76
3203782,9

15 210 101,24 zł

2 891 034,43 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Poz. 3944
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lipca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na rok 2011
DZIAŁ
600

801

ROZDZIAŁ

TREŅĆ

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60013
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
w tym: dochody majątkowe
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60013
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
Wydatki majątkowe
Porozumienia z Marszałkiem Województwa Małopolskiego _ Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika
w Zubrzycy Górnej i Dolnej przy drodze wojewódzkiej
OŅWIATA I WYCHOWANIE
80113
dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Lipnica Wielka

WYDATKI

294 985,14 zł
294 985,14 zł
294 985,14 zł
294 985,14 zł

626685,14

626 685,14 zł
626 685,14 zł

90000
90000
90 000,00 zł
90 000,00 zł
90 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lipca 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
lp.

TREŅĆ

Plan na rok 2011

1)
2)
3)
4)

Dochody budżetu gminy ogółem
Wydatki budżetu gminy ogółem
Wynik (1-2) DEFICYTBUDŻETU
Przychody budżetu
z czego:
4.1.
pożyczki
4.2.
kredyty
4.3.
wolne ņrodki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń pożyczek z lat
ubiegłych
4.4.
nadwyżka
ROZCHODYBUDŻETU
z czego:
5.1.
spłata rat z zaciągniętych kredytów
5.2.
spłata rat z zaciągniętych pożyczek

56 278 431,37 zł
57 823 410,72 zł
1 544 979,35 zł
7 094 220,35 zł

5)

0,00 zł
7 045 405,95 zł
48 814,40 zł
0,00 zł
5 549 241,00 zł
3 595 764,00 zł
1 953 477,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Poz. 3944
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2011
dział

600

rozdział

nazwa

rodzaj dotacji z budżetu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60014 drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych

754

dla jednostek
sektora finansów
publicznych
200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze Straże Pożarne

55676,8
50 000,00 zł
50 000,00 zł

dotacja celowa dla OSP
w Zubrzycy Górnej (zakup
specjalistycznego
sprzętu)
dotacje celowa na wydatki bieżące – zakup
dwóch motopomp dla
OSP w Orawce i Lipnicy
Małej
750

5 676,80 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00 zł
2 500,00 zł
dotacje celowe (bieżące)
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

801

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80104 przedszkola
dotacja celowa na zdania
bieżące
80113

921

dowożenie
szkół

uczniów

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

2 500,00 zł

6 000,00 zł
6 000,00 zł
6 000,00 zł

do

dotacje celowe (bieżące)
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105 pozostałe
zadania
w zakresie kultury
dotacje celowe (bieżące)
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
92109 domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby

30 000,00 zł

30 000,00 zł
30 000,00 zł

922 506,00 zł

45 000,00 zł
45 000,00 zł
45 000,00 zł

480 000,00 zł
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dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116

biblioteki
dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92118

muzea
dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

926

KULTURA FIZYCZNA
92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej

480 000,00 zł

420 000,00 zł
420 000,00 zł

22 506,00 zł
22 506,00 zł

70 000,00 zł
70 000,00 zł

dotacje celowe (bieżące)
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

razem
w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje celowe w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
dotacje w zakresie wydatków majątkowych

1 128 506,00 zł

203 176,80 zł

900 000,00 zł
228 506,00 zł
28 506,00 zł
200 000,00 zł

0,00 zł
203 176,80 zł
153 176,80 zł
50 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
3944

3945
3945

UCHWAŁA NR VIII/47/11
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241);
art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”, „d”, pkt.10, art.61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591
z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy
w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2011 rok:
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
1 086 501 zł – jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Zwiększa
się
wydatki
budżetu
o kwotę
1 086 501 zł– jak załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29 589 211,89 zł
w tym:
1) dochody bieżące – 22 395 207,91 zł,
2) dochody majątkowe – 7 194 003,98zł.
§ 3.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 31 617 986,48 zł .
2. Wydatki budżetu obejmują:
1) Wydatki
bieżące
w łącznej
kwocie
20 030 476,36 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 13 559 512,88 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone – 9 675 363,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 884 148,90 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
402 094 zł,
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c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 778 567 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 340 302,48 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł.
2) Wydatki
majątkowe
w łącznej
kwocie
11 137 560,12 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 11 587 510,12 zł z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej łącznej kwocie
8 631 165,35 zł w tym;

Poz. 3945
-

ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 8 631 165,35 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 30 czerwca 2011 r.
DOCHODY
Dz.
852

Rozdz.

900

NAZWA
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin (§ 2030)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
dochody bieżące
w tym:
wpływy z różnych dochodów (§ 097)

Zmniejszenia
0
0

Zwiĉkszenia
10501
10501

0

10501

0
0

1076000
1076000

0

1076000
1086501

Dz.852

Dz.900

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma
MUW w Krakowie Nr WF.I.3111-18-11 z dnia
9 czerwca 2011 rok.

Zwiększono plan dochodów budżetowych tytułem
zwrotu podatku VAT.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 30 czerwca 2011 r.
WYDATKI
Dz.
010

Rozdz.
01010

01078

600
60014

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenia
0
0
0

Zwiĉkszenia
12000
10000
10000

0

10000

0
0
0

10000
2000
2000

0
0
0

2000
183000
30000
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Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Drogi wewnętrzne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków
o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe w
w tym:

Poz. 3945
0

30000

0
0
0

30000
85000
85000

0

85000

0
0
0
0

15000
70000
48000
48000

0

48000

0
0
0

48000
20000
20000

0
0
0
0

20000
300000
300000
300000

0

300000

0

300000

0
0
0

6000
6000
6000

0

6000

0
0
0
0

6000
40863
10000
10000

0

10000

0
0
0

10000
18863
18863

0

18863

0
0
0

18863
12000
12000

0

12000

0

12000

0

85000

0
0

5000
5000
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dotacje
w tym:
'-dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje
w tym:
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
dotacje
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przedszkola w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
dotacje
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-.-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
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5000

0

5000

0
0

80000
22000

0

22000

0
0

22000
58000

0

31000

0

27000

3000
3000
3000

367927
38509
23509

0
3000

509
23000

3000
0
0

0
23000
15000

0
0
0

15000
97618
97618

0
0

6618
91000

0
0
0

91000
82000
82000

0

82000

0
0
0
0

70000
12000
30000
30000

0

30000

0
0
0
0

10000
20000
52000
52000

0

52000

0
0

42000
10000
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Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
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0
0

11800
11800

0
0
0

11800
22000
22000

0

22000

0
0
0

22000
3000
3000

0

3000

0
0
0

3000
31000
31000

0

31000

0
0
0
0

31000
10501
10501
10501

0
0
0

10501
16800
16800
16800

0
0
0
0

16800
11000
11000
11000

0

11000

0
0
0
0

11000
35410
16400
16400

0

16400

0
0
0
0

5000
11400
19010
19010

0

19010

0
0
0
0

19010
18000
12000
12000

0

12000
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Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.010
W rozdziale '01010 zabezpieczono ņrodki na planowane usługi geologiczne.
W rozdz. '01078 zabezpieczono ņrodki na nadzory nad
pracami związanymi z odbudową po powodzi zbiornika retencyjnego.
Dz.600
W rozdz. 60014 zabezpieczono ņrodki na wykonanie
projektu
chodnika
przy
drodze
powiatowej
w Krasnem-Lasocicach.
W rozdziale 60016 zabezpieczono ņrodki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w racach robót publicznych - 15 000 zł.
Kwotę 77 000 zł zabezpieczono na bieżące remonty na
drogach gminnych (łatanie dziur, kopanie rowów,
zakup żwirów oraz przepustów).
W rozdziale 60017 zabezpieczono ņrodki na bieżące
remonty dróg dojazdowych do pól.
W rozdziale 60078 zabezpieczono ņrodki na nadzory
i kosztorysy odbudowy po powodzi dróg gminnych.
Dz.700
Zabezpieczono ņrodki w kwocie 3000 zł na remont
budynku w Mstowie, oraz 3000 na remont dachu na
budynku w Górze Ņwiętego Jana.
Dz.750
W rozdziale 75023 zabezpieczono ņrodki na wypłatę
odpraw emerytalnych.
W rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków na
promocję Gminy.
W rozdziale 75095 zabezpieczono ņrodki związane
z pozostałą działalnoņcią.
Dz.754
Zabezpieczono ņrodki w kwocie 5000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży
Pożarnej w Limanowej Dotacja celowa dla Starostwa
Powiatowego w Limanowej).

Poz. 3945
0
0

6000
6000

0
3000

6000
1 086 501

jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Janowicach.
Dz.801
Rozdz.80101
Zabezpieczono ņrodki na remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Krasnem-Lasocicach 8 000 zł, remont budynku szkolnego w Jodłowniku 12 000 zł, W związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych zwiększono
dotację dla Szkoły Podstawowej w Mstowie. Przeniesień dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły. Kwotę
15000 zł zabezpieczono na modernizację budynku
Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu.
Rozdz.80103
Zwiększono plan wydatków na wynagrodzeni
i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
klas 0,w ņlad za tym zwiększono dotację dla klasy
0 w Szkole Podstawowej w Mstowie.
Rozdz.80104
Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń oraz plan wydatków
związanych z realizacją zadań statutowych.
Rozdz.80113
Zwiększono planowane wydatki bieżące związane
z dowożeniem uczniów do szkół.
Rozdz.80114
Zabezpieczono ņrodki na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wypłatę odprawy emerytalnej.
Rozdz.80146
Zwiększono plan wydatków związanych z dokształcaniem nauczycieli.
Rozdz.80148
Zwiększono planowane wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
Rozdz.80178
Zabezpieczono ņrodki na remont po powodzi budynku szkoły w Jodłowniku (pomieszczenie stołówki
szkolnej).

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na
remont samochodu w OSP Pogorzany w kwocie
5000 zł, oraz na remont samochodu w Szczyrzycu 5000 zł,5000 zł - koszty ekspertyzy budynku remizy
OSP w Szyku.

Rozdz.80195

W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan
wydatków na: modernizacja budynku remizy OSP
w Janowicach - 8000 zł, rozbudowa remizy OSP
w Sadku - 8 000 zł, Rozbudowa remizy OSP
w Wilkowisku - 15 000 zł. Kwotę 27 000 zł planowano

Dz.852

Zwiększono plan wydatków związanych z pozostałą
działalnoņcią oņwiatową.

Zwiększono plan wydatków na dożywianie dzieci (do
wysokoņci zwiększonej dotacji celowej).
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Dz.900

Dz.926

Rozdz.90002

Kwotę 12 000 zł zabezpieczono na modernizację boska sportowego w Krasnem-Lasocicach. Kwotę 6 000
zł zabezpieczono na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego odbudowy po powodzi boiska sportowego
w Wilkowisku.

Zabezpieczono ņrodki na przygotowanie dokumentacji do programu" Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Dz.921
Zwiększono
plan
wydatków
związanych
z działalnoņcią kulturalną na terenie Gminy Jodłownik.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

010
01010
01078
600
60014

60016

60078
630
63003

750
75023
754
75411

75412

801
80101

NAZWA
ROLNICTWO O ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
projekt budowy wodociągu w Słupi
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
odbudowa zbiornika retencyjnego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
budowa chodników przy drogach powiatowych
projekt chodnika w Krasnem Lasocicach
Drogi publiczne gminne
wykonanie przystanku autobusowego
zakup rozsiewacza do piasku i soli
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
odbudowa po powodzi dróg gminnych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie projektu pn. "Południowozachodni Szlak Cysterski"
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego
Ochotnicze straże pożarne
rozbudowa remizy OSP Wilkowisko
rozbudowa remizy OSP Sadek
modernizacja instalacji co OSP Janowice
zakup samochodu OSP Janowice (dotacja)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
modernizacja budynku szkolnego
w Szczyrzycu

75 651,90
11 163,00
11 163,00
64 488,90
64 488,90
2 292 338,77
468 210,00

2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
50 000,00
30 000,00

Plan po zmianach
77 651,90
11 163,00
11 163,00
66 488,90
66 488,90
2 342 338,77
498 210,00

468 210,00

0,00

468 210,00

0,00
50 130,00
12 000,00
38 130,00
1 773 998,77
1 773 998,77
2 298 716,00
2 298 716,00

30 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
300 000,00
300 000,00

30 000,00
50 130,00
12 000,00
38 130,00
1 793 998,77
1 793 998,77
2 598 716,00
2 598 716,00

2 298 716,00

0,00

2 598 716,00

2 278 716,00

300 000,00

2 578 716,00

17 000,00
17 000,00
17 000,00

0,00
0,00
0,00

17 000,00
17 000,00
17 000,00

0,00

63 000,00

63 000,00

0,00

63 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

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

58 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
27 000,00
15 000,00
15 000,00

58 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
27 000,00
15 000,00
15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

PLAN NA 2011r.

Zmiany
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900
90001

90015
921
92109

926
92601

92678
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
budowa kanalizacji i oczyszczalni ņcieków
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
projekt oņwietlenia ulicznego w Wilkowisku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2
i3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
zakup i montaż stolarki do budynku sportowego
modernizacja boiska sportowego w Krasnem
Lasocicach
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
odbudowa po powodzi boiska sportowego
w Wilkowisku
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 r.

Poz. 3945,3946
5 811 583,00

0,00

5 811 583,00

5 799 283,00
5 799 283,00

0,00
0,00

5 799 283,00
5 799 283,00

5 731 583,00

0,00

5 731 583,00

12 300,00
12 300,00

0,00

12 300,00
12 300,00

470 000,00

0,00

470 000,00

470 000,00
470 000,00

0,00
0,00

470 000,00
470 000,00

317 866,00

0,00

317 866,00

174 220,45
8 000,00

18 000,00
12 000,00

192 220,45
20 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

12 000,00

12 000,00

166 220,45

6 000,00

172 220,45

166 220,45

6 000,00

172 220,45

11 139 510,12

448 000,00

11 587 510,12

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
3945

3946
3946

UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241);
art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”, „d”, pkt.10, art.61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591
z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy
w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2011 rok:
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
1 986 261 zł – jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Zwiększa
się
wydatki
budżetu
o kwotę
1 986 261 zł– jak załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 575 472,89zł
w tym:
1) dochody bieżące – 23 078 468,91zł,
2) dochody majątkowe – 8 497 003,98 zł.
§ 3.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 604 247,48zł .
2. Wydatki budżetu obejmują:
1) Wydatki
bieżące
w łącznej
kwocie
20 324 737,36zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 13 656 452,88zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone – 9 647 510,98zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
4 008 941,90zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
400 094 zł,
c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 977 888zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 340 302,48 zł
e) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł.
2) Wydatki
majątkowe
w łącznej
kwocie
13 279 510,12 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 13 279 510,12 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej łącznej kwocie
8 581 215,35 zł w tym;

Poz. 3946
- ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 8 581 215,35 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 lipca 2011 r.
DOCHODY
Dz.
010

600

750

852

854

900

Rozdz.

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie, związkom gmin ustawami § 2010)
zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokoņci (§ 2910)
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin (§ 2030)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
dochody bieżące

Zmniejszenia
0
0

Zwiększenia
40000
40000

0
0

40000
1337940
37940

0
0

37940
1300000

0
0
0

1300000
14235
14235

0
0
0

14235
134226
134226

132226

0
0
0

2000
52860
52860

0
0
0

52860
444000
444000
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Poz. 3946

w tym:
wpływy z różnych dochodów (§ 097)
Kultura I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody majątkowe
tym:
z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowych z udziałem ņrodków o których mowa w art.
5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dz.010
Zwiększono plan dochodów budżetowych na podstawie promesy przyznającej ņrodki na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych (BUSKZ-II-5911-1-28/11
z dnia 13 lipca 2011 rok.

0
37000
37000

444000
0
0

37000
37000

0
2023261
1986261

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę
132 226 zł tytułem dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku
klęsk żywiołowych z 2010 roku.
Dz.854

Dz.600
Zwiększono planowane dochody budżetowe tytułem
dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1 300 000 zł. O kwotę 37 940 zł zwiększono
plan dochodów budżetowych tytułem otrzymania
ņrodków na remonty dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie znak WF.I.3111-20-10-11
z dnia 11 lipca 2011 rok.
Dz.900
Zwiększono plan dochodów budżetowych tytułem
zwrotu podatki Vat za kwiecień 2011 rok.

Dz.750
Zwiększono planowane dochody budżetowe tytułem
dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego pismo PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca
2011 rok.

Dz.921
Zwiększenia dokonano zgodnie z przewidywanym
wykonaniem.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Dz.852
Zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych ņwiadczeń z opieki
społecznej.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 lipca 2011 r.
WYDATKI
Dz.
010

Rozdz.
01078

600
60014

60016

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych

Zmniejszenia
0
0
0

Zwiększenia
50000
50000
50000

0
0
0
0

50000
1672940
30000
30000

0
0
0

30000
45000
30000

0

30000
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60017

60078

630
63003

750
75056
zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej
75095

754
75412

801
80101

852
85212
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 i 3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
POMOC SPOŁECZNA
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
w tym:
dotacje
wydatki jednostek budżetowych

Poz. 3946

0
0

30000
15000

0
0
0

15000
37940
37940

0

37940

0
0

37940
1560000
1560000

0
31410
31410
31410

1560000
31410
31410
31410

31410

31410

31410
0
0
0

0
29235
14235
14235

0
0
0

14235
15000
15000

0

15000

0

15000

0
0
0

10000
10000
10000

0

10000

0
0
0
0

10000
11000
11000
11000

0
20723

11000
154949

2000
2000

4000
4000

2000
0

0
4000
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85213

85278
zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej
854
85415

921
92109
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre ņwiadczenia
z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia społeczne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym;
ņwiadczenia społeczne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 i 3

Dz.010
Zabezpieczono ņrodki na wykonanie dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej
na
zadanie
pn."Przeniesienie
zbiornika
wodociągowego
w miejscowoņci Janowice- Szczyrzyc poza obszar
osuwiska.
Dz.600
Kwotę 30 000 z zabezpieczono na wykonanie
projektu chodnika w Szczyrzycu.
Ņrodki w kwocie 15000 zł zabezpieczono na
wytyczenie i wykonanie projektu drogi w Jodłowniku.
Ņrodki w kwocie 1 590 000 zł zabezpieczono
na odbudowę po powodzi dróg gminnych.
Kwotę 37 940 zł zabezpieczono na remont
dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dz.750
Zwiększono plan wydatków na wypłatę nagród dla członków Gminnych biur Spisowych (do
wysokoņci otrzymanej dotacji celowej).

0

4000

18723
18723

18723
18723

18723

18723

18723

0

0

18723
132226
132226

0
0
0
0
0
0

132226
52860
52860
52860
0
52860

18540
18540
18540

44540
44540
44540

18540

44540

18540
70673

0
2 056 934
1 986 261

Kwotę 15 000 zł zabezpieczono na wykonanie
tablic informacyjnych.
Dz.754
Zwiększono plan wydatków na gotowoņć bojową ochotniczych straży pożarnych.
Dz.801
Zabezpieczono ņrodki na modernizację instalacji elektrycznej budynku Zespołu Szkół w Sadku
Kostrzy.
Dz.852
O kwotę 2000 zł zwiększono plan wydatków na
zwrot dotacji celowych (zwrot nienależnie pobranych
ņwiadczeń). Przeniesień dokonano w związku ze
zmianą kwalifikowania wydatków do poszczególnych
grup wydatkowych. Kwotę 132 226 zł zabezpieczono
na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęsk żywiołowych mających miejsce w 2010 roku.
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Dz.854

Poz. 3946
Dz.921

Zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2011.

Zwiększono plan wydatków na roboty dodatkowe związane z rozbudową domu kultury w Jodłowniku.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 lipca 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

010
01010
01078

600
60014

60016

60078
630
63003

750
75023
754
75411

75412

801
80101

900

NAZWA
ROLNICTWO O ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
projekt budowy wodociągu w Słupi
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
odbudowa zbiornika retencyjnego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
budowa chodników przy drogach powiatowych
projekt chodnika w Krasnem Lasocicach
projekt chodnika w Szczyrzycu
Drogi publiczne gminne
wykonanie przystanku autobusowego
zakup rozsiewacza do piasku i soli
wytyczenie i projekt drogi w Jodłowniku
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
odbudowa po powodzi dróg gminnych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni
Szlak Cysterski"
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu
operacyjnego
Ochotnicze straże pożarne
rozbudowa remizy OSP Wilkowisko
rozbudowa remizy OSP Sadek
modernizacja instalacji co OSP Janowice
zakup samochodu OSP Janowice (dotacja)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
modernizacja budynku szkolnego w Szczyrzycu
modernizacja oņwietlenia w budynku szkoły
w Sadku Kostrzy
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

PLAN NA
2011r.
77 651,90
11 163,00
11 163,00
66 488,90
0,00
66 488,90
2 342 338,77
498 210,00
468 210,00
30 000,00
0,00
50 130,00
12 000,00
38 130,00
0,00
1 793 998,77
1 793 998,77
2 598 716,00
2 598 716,00

Zmiany
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1 605 000,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
1 560 000,00
1 560 000,00
0,00
0,00

2 598 716,00

0,00

2 578 716,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

-31 410,00
0,00
0,00
0,00

63 000,00
5 000,00

0,00
0,00

5 000,00
58 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
27 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00

0,00

11 000,00

5 811 583,00

0,00

Plan po
zmianach
127 651,90
11 163,00
11 163,00
116 488,90
50 000,00
66 488,90
3 947 338,77
528 210,00
468 210,00
30 000,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
3 353 998,77
3 353 998,77
2 598 716,00
2 598 716,00
2 598 716,00
2 547 306,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
63 000,00
5 000,00
5 000,00
58 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
27 000,00
26 000,00
26 000,00
15 000,00
11 000,00
5 811 583,00
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90015
921
92109

926
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Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
budowa kanalizacji i oczyszczalni ņcieków
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
projekt oņwietlenia ulicznego w Wilkowisku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
zakup i montaż stolarki do budynku sportowego
modernizacja boiska sportowego w Krasnem
Lasocicach
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
odbudowa po powodzi boiska sportowego
w Wilkowisku
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2011 r.

Poz. 3946,3947
5 799 283,00
5 799 283,00

0,00
0,00

5 731 583,00
12 300,00
12 300,00

0,00
0,00
0,00

470 000,00
470 000,00
470 000,00

26 000,00
26 000,00
26 000,00

320 866,00
192 220,45
20 000,00
8 000,00

-18 540,00
0,00
0,00
0,00

12 000,00
172 220,45

0,00
0,00

172 220,45

0,00

11 587 510,12

1 692 000 ,00

5 799 283,00
5 799 283,00
5 731 583,00
12 300,00
12 300,00
496 000,00
496 000,00
496 000,00
302 326,00
192 220,45
20 000,00
8 000,00
12 000,00
172 220,45
172 220,45
13 279 510,12

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
3946

3947
3947

UCHWAŁA NR X/57/2011
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241);
art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”, „d”, pkt.10, art.61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591
z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy
w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2011 rok:
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 42 344 zł
– jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
42 344 zł– jak załącznik Nr 2 do uchwały,
§ 2.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 617 816,89
w tym:
1) dochody bieżące – 23 120 812,91 zł,
2) dochody majątkowe – 8 497 003,98 zł.

§ 3.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 646 591,48 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują:
1) Wydatki
bieżące
w łącznej
kwocie
20 370 509,36 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 13 756 493,03 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone – 9 680 637,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
4 075 855,05 zł.
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
400 094 zł,
c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 998 428 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 265 494,33 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł.
2) Wydatki
majątkowe
w łącznej
kwocie
13 276 082,12 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 13 276 082,12 zł z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 8 553
595,35 zł w tym;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26272 –

Poz. 3947

- ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 8 553 595,35 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 5 sierpnia 2011 r.

DOCHODY
Dz.
600

Rozdz.

852

921

NAZWA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§
2440)
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin (§ 2030)
Kultura I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody bieżące
tym:
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Dz.852

Zmniejszenia
37940
37940

Zwiększenia
37940
37940

37940

0

0
6031
6031

37940
23375
23375

0

200

6031
0
0

23175
25000
25000

0
43971

25000
86315
42344

Dz.900

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie: Nr WF.I.3111-18-22-11
z dnia 28 lipca 2011 rok, Nr WF.I.3111-18-42-11,
Nr WF.I.3111-18-41-11

Zwiększenia dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
WYDATKI
Dz.
600

Rozdz.
60017
zadanie własne

NAZWA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnętrzne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym;

Zmniejszenia
37940
37940
37940

Zwiększenia
37940
37940
0

37940

0
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zadanie realizowane na podstawie porozumień
między jst
630
63003

852

85213

zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej
85219

85295

921
92105
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- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 pkt 2 i 3
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre
ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Oņrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia społeczne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3

Poz. 3947

37940
0

0
37940

0

37940

0
27260

37940
27260

27260
27260

27260
27260

27260

27260

27260
24754

0
42098

18723
18723

18923
18723

18723

18723

0

18723

18723
0

0
200

0

200

0
6031
6031

200
0
0

6031

0

6031
0
0

0
23175
23175

0

23175

74808,15
74808,15
74808,15

94808,15
94808,15
94808,15

0

94808,15

0

17600

0

77208,15

74808,15

0
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KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

Dz.630

0
0
0

5000
5000
5000

0

5000

0
126822,15

5000
169166,15
42344

Dz.921

Przeniesień dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Dz.852
Zwiększono plan wydatków budżetowych
o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek
zdrowotnych za osoby pobierające ņwiadczenia pielęgnacyjne. O kwotę 6 031 zł zmniejszono plan wydatków
budżetowych z powodu niewykorzystania ņrodków finansowych na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zmniejszenia ņrodków na zadania finansowanie
z udziałem ņrodków unijnych dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Zwiększono plan wydatków na planowane ņwięto owocobrania w Gminie Jodłownik.
Dz.926
Zwiększono plan wydatków na dzierżawę boiska
sportowego w Szczyrzycu.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Zwiększono plan wydatków budżetowych na dożywianie dzieci w szkołach do wysokoņci otrzymanej
dotacji celowej.
3947
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UCHWAŁA NR IX/73/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminĉ Lipinki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz okreņlenia granic ich obwodów
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 z późn. zm.) oraz art. 14
a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala ,co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/104/04 Rady Gminy Lipinki
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Lipinki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz okreņlenia granic ich obwodów w § 1
ust. 1 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„6) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Lipinkach”.
oraz w § 1 ust. 2 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
3948

„6) Do obwodu oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Lipinkach należy sołectwo Lipinki
i sołectwo Bednarskie„.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
z mocą
obowiązującą
od
dnia
1 wrzeņnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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UCHWAŁA NR IX/74/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
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 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6
i ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala,
co następuje :

szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie, a jeżeli te warunki
wystąpiły pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 4. Traci moc:

§ 1.
1. Ustala się zniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Lipinki.
§ 2.
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla
dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum zależy od
liczby oddziałów funkcjonujących w szkole i wynosi :
a) od 2 do 4 oddziałów - 9 - 12 godzin dydaktycznych
b) od 5 do 7 oddziałów - 7 - 9 godzin dydaktycznych
c) więcej jak 7 oddziałów - 6 godzin dydaktycznych
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla
dyrektora przedszkola zależy od liczby oddziałów
funkcjonujących w przedszkolu i wynosi :

- uchwała Nr XXI/113/04 Rady Gminy Lipinki z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
- uchwała Nr XXXIV/290/09 Rady Gminy Lipinki z dnia
30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/113/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
- uchwała Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lipinki z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie okreņlenia zasad
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrzeņnia 2011 roku.

a) od 2 do 3 oddziałów - 12 - 18 godzin dydaktycznych
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

3. Wymiar godzin ustalony w ust. 1 i ust.2 ,przysługuje
również nauczycielowi, który obowiązki kierownicze
pełni w zastępstwie nauczyciela ,któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierw3949
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UCHWAŁA NR IX/75/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieņ Kryg
czĉņć działek nr 1581/4, 1581/5
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1,
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leņnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi
zmianami) w związku z Uchwałą Nr XL/366/10 Rady
Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki – wieņ
Kryg Rada Gminy Lipinki uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treņci uchwały jest mowa o
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki wprowadzony Uchwałą
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Nr XXVIII/157/05/2005 Rady Gminy Lipinki z dnia
3 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 167 poz. 1096 z 23 marca 2005 roku z późn.
zmianami).
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących
częņć działki nr 1581/4 i częņć działki Nr 1581/5 we
wsi Kryg, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokoņciowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej
w Powiatowym Oņrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący
załącznik Nr 1 i będący integralną częņcią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipinki uchwalone Uchwałą
Nr XXI/166/2000 Rady Gminy Lipinki z dnia
30 czerwca 2000 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
ņredni poziom terenu istniejącego, liczony
w obrysie rzutu budynku jako ņrednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej
i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających
okreņlenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
okreņlania zasad i warunków podziałów i scaleń
nieruchomoņci.
3. W obszarze objętym planem nie występują tereny
i obiekty podlegające ochronie na podstawie
przepisów odrębnych, tereny objęte planem nie są
zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leņnych (Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z późn.
zmianami) przeznacza się na cele nierolnicze
i nieleņne grunty rolne objęte planem klasy R IVa
o powierzchni 2,19 ha, nie wymagające zgody
o której mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy.
Pozostała
częņć
terenu
objętego
planem
o powierzchni 0,86 ha była przeznaczona na cele nierolnicze i nieleņne w planie dotychczasowym.
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USTALENIA OGÓLNE

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu okreņlone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów
ņrodowiska przyrodniczego, w szczególnoņci czystoņci wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz
harmonijnego krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, okreņlonych
w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu okreņlonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4) Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do
lokalnych tradycji budowlanych.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ņcieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów
w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych w wielkoņciach zgodnych
z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem US obejmujący częņć
działki nr 1581/4 i częņć działki nr 1581/5 we wsi
Kryg o powierzchni łącznej 3,05 ha, stanowiący
grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na tereny
usług sportu dla realizacji obiektów i urządzeń
sportowych oraz obiektów towarzyszących. Utrzy-
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muje się istniejące boisko sportowe i dopuszcza
się jego przebudowę i rozbudowę. Dopuszcza się
realizację nowych boisk sportowych, kortów tenisowych i podobnych. Dopuszcza się realizację hali
sportowej. Dopuszcza się realizację budynku administracyjno – socjalnego, związanego z obiektami sportowymi. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje
zabezpieczenie co najmniej 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
2. Symbolem EE oznaczono istniejącą sieć elektroenergetyczną do utrzymania. Dopuszcza się jej remonty, rozbudowę i przebudowę w tym skablowanie na warunkach okreņlonych przez zarządzającego siecią. W obrębie sieci ņredniego napięcia
obowiązuje pozostawienie pasa terenu o szerokoņci po 5,5 m od osi linii elektroenergetycznej wolnego od zadrzewień.
3. Dla budynków ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy:

Poz. 3950
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci ņredniego ciņnienia na warunkach okreņlonych przez
zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach okreņlonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez gromadzenie ich
w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych
zgodnie
z przepisami
odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany.

5. Dojazd do terenów US z istniejącej drogi powiatowej klasy zbiorczej (działka nr 1662).

1) Obowiązują dachy o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych 10-350, dla budynku administracyjno – socjalnego 30-430. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów (w kolorach takich
jak ciemnoczerwony, ciemnozielony, brązowy,
grafitowy) z wykluczeniem kolorów żółtych
i niebieskich.

§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

2) Obowiązuje maksymalna wysokoņć budynków,
nie większa niż 12 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.

§ 11. Ustala się wysokoņć opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwalenia planu dla terenów
US w wysokoņci 5%.

3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.

§ 12. Integralną częņcią niniejszej uchwały są:

USTALENIA KOŃCOWE

1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały.

4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia
zabudowy (nie licząc boisk sportowych i kortów)
nie większa niż 25% powierzchni wydzielonego
terenu, powierzchnia biologicznie czynna co
najmniej 15% powierzchni wydzielonego terenu, zagospodarowana zielenią urządzoną
z preferencją gatunków rodzimych.

2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik
Nr 2.

4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów US
w zakresie infrastruktury technicznej:

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.

1) Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia, docelowo ze zbiorczej sieci wodociągowej.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2)

Odprowadzenie ņcieków (dotyczy ņcieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn.

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/75/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kryg częņć działek nr 1581/4,
1581/5, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu
publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717).

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/75/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Rozstrzygniĉcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki –
wieņ Kryg czĉņć działek nr 1581/4, 1581/5.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z oņwiadczeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/75/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipinki – wieņ Kryg czĉņć działek nr 1581/4,
1581/5.

nych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kryg częņć działek nr 1581/4, 1581/5,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z oņwiadczeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak zapisa3950
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UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 5 ust. 5 , art. 5a ust 2 pkt 1, art. 6 ust. 2, art. 14a
ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 roku
o systemie oņwiaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MEN
z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. nr 161 poz.1080) uchwala się co następuje:
§ 1.
1. W celu realizacji projektu „Przedszkolaki są wņród
nas” współfinansowanego z Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki tworzy się punkt przedszkolny
w Nowej Wsi.

2. Projekt „Przedszkolaki są wņród nas” realizowany
będzie w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja
2013 r.
3. Po okresie realizacji projektu, o którym mowa
w ust. 2, Rada Gminy Łabowa podejmie decyzję
o dalszym funkcjonowaniu punktu przedszkolnego
w Nowej Wsi.
§ 2. Organizacja punktu przedszkolnego stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
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Załącznik
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 lipca 2011 r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Nowej Wsi
Rozdział 1
Nazwa punktu i miejsca jego prowadzenia:
1. Nazwa punktu przedszkolnego : Punkt Przedszkolny
w Nowej Wsi.
2. Siedziba: Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
3. Organ prowadzący: Gmina Łabowa
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-

zaspakajania potrzeb dziecka,
aktywnoņci,
indywidualizacji,
organizacji życia społecznego,
integracji.

2. W punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy
psychicznej ani fizycznej.
3. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęņliwych wypadków, opłatę z tego tytułu pokrywana jest w ramach projektu „Przedszkolaki są
wņród nas”.
4. Dzieci uczęszczające na zajęcia korzystają z posiłków,
których koszt pokrywany jest w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki są wņród nas”.

Rozdział 2
Cele i zadania punktu przedszkolnego:

5. Wychowanek może zostać skreņlony z listy uczestników projektu zgodnie z Regulaminem rekrutacji
w projekcie ,,Przedszkolaki są wņród nas”.

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania okreņlone w ustawie o systemie oņwiaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie a w szczególnoņci:

Rozdział 6
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie
zajĉć:

1) wspomaga indywidualny rozwój dzieci, w przypadku
dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawnoņci;
2) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu
dzieci i przygotowywania ich do nauki w szkole;
3) rozwija aktywnoņć dziecka wobec siebie, innych ludzi
i otaczającego ņwiata;
4) kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego
zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawnoņć
ruchową;
5) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji i pomocy.
Rozdział 3
Dzienny wymiar godzin:
1. Punkt przedszkolny czynny jest od godziny 7.00 do
godziny 16.00.
2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 9 godzin, w tym wymiar
zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi
5 godzin i realizowana jest w godzinach od 9.00 do
14.00.
Rozdział 4
Warunki przyjmowania dzieci do punktu
przedszkolnego:
Nabór do punktu przedszkolnego odbywa się
zgodnie z zasadami Regulaminu rekrutacji w projekcie
,,Przedszkolaki są wņród nas”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozdział 5
Prawa i obowiązki wychowanków punktu
przedszkolnego:
1. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo
do właņciwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –
edukacyjnego uwzględniając zasadę:

1. Opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, wynikające
z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela oraz pomoc
nauczyciela.
2. Nauczyciele i pomoc nauczycielska są zatrudnieni
w ramach projektu „Przedszkolaki są wņród nas”.
3. Nauczyciel jest zawsze obecny na 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć i 15 min. po zakończeniu zajęć.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 jest obecny
z wychowankami podczas wszystkich zajęć dodatkowych.
Rozdział 7
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci na
zajĉcia:
Obowiązki rodziców (opiekunów):
1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka
z punktu przedszkolnego.
2. Jeņli dziecko z punktu odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wczeņniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka.
3. Informowanie o przyczynach nieobecnoņci dziecka
w punkcie przedszkolnym, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
4. Rodzice i nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny
zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko
i okreņlenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
5. Rodzice mogą uczestniczyć w wybranych (otwartych)
zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.
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Rozdział 8
Warunki organizowania zajĉć dodatkowych:

3. Prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu
poznanie możliwoņci i potrzeb rozwojowych dzieci
oraz dokumentuje te obserwacje.

1. W punkcie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych takich jak: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia).

4. Współpracuje ze specjalistami ņwiadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną lub
opiekę zdrowotną.

2. Uczęszczanie dziecka na powyższe zajęcia jest realizowane w ramach projektu „Przedszkolaki są wņród
nas” i jest bezpłatne.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego,
stanowiący opis realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w projekcie „Przedszkolaki są wņród nas”.

Rozdział 9
Terminy przerw w czasie pracy punktu przedszkolnego:
1.

Pierwszy rok szkolny rozpoczyna się z dniem
1 wrzeņnia 2011 roku, a kończy z dniem zakończenia
roku szkolnego.

2. Punkt czynny jest przez 10 miesięcy z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych, które zostaną dokładnie
podane na początku każdego roku szkolnego.
Rozdział 10
Zakres zadań nauczycieli:
1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomoņci treņci zawartych w programie
wychowania
przedszkolnego
realizowanym
w punkcie oraz uzyskania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju.

6. Może korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin
dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
7.

Prowadzi konsultacje i udziela
w zakresie pracy z dziećmi.

porad

rodzicom

8. Dokumentuje przebieg działalnoņci opiekuńczo –
wychowawczej w danym roku szkolnym w formie
okreņlonej w projekcie „Przedszkolaki są wņród nas”.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe:
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku mają zastosowanie uregulowania wynikające
z projektu „Przedszkolaki są wņród nas”.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

2. Zachowuje właņciwą jakoņć pracy wychowawczo –
dydaktycznej.
3951
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UCHWAŁA NR XI.137.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia przekraczające podstawĉ programową wychowania przedszkolnego
w przedszkolach samorządowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.
5 w związku z art. 5c pkt. 3 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991 roku o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Usługi ņwiadczone przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w zakresie podstawy programowej okreņlonej
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu
godzin dziennie w godz. od 8:00 do 13:00.
§ 2.
1. Ustala się opłatę za 1 godzinę korzystania przez dziecko ze ņwiadczeń przedszkola, wykraczającą poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego,

okreņloną w § 1 w wysokoņci 2,00 zł (słownie: dwa
złote).
2. Opłatę pobiera się od rodzica (prawnego opiekuna) za
każdą rozpoczęta godzinę ņwiadczenia ponad podstawę programową okreņloną w § 1.
3. Miesięczna wysokoņć opłaty za czas realizacji ņwiadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 1, oraz deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu
w ten sposób, że mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki opłaty wynoszące 50 groszy i więcej
podwyższa się do pełnych złotych.
§ 3.
1. Opłata o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych (np.
nauki języków obcych , rytmiki i innych).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26282 –

2. Wyżywienie dziecka skalkulowane jest oddzielnie
w każdym przedszkolu, w wysokoņci kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnoņciowych, przeznaczonych do przygotowania posiłków, przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym
przedszkola.
§ 4. Ņwiadczenia i usługi realizowane ponad podstawę programową okreņloną w § 1 obejmują w szczególnoņci:
1) organizowanie działań kształcących, opiekuńczych
i wychowawczych dostosowanych do wieku, potrzeb
i możliwoņci dziecka,
2) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć, zabaw,
wypoczynku i snu dziecka,
3) nauka dziecka wykonywania czynnoņci samoobsługowych (ubierania się, spożywania posiłków, mycia
się),
4) opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych
i grupowych zabaw w pomieszczeniu i na wolnym
powietrzu oraz podczas dowolnych zajęć, wypoczynku
i snu,
5) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych
i ņrodowiskowych imprezach artystycznych i okolicznoņciowych,
6) realizację własnych programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową,
7) wspomaganie rozwoju psychofizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka poprzez organizowanie
i prowadzenie zajęć sportowych, wycieczek, gier
i zabaw ruchowych i tematycznych wspomagających

Poz. 3952,3953,3954

i koordynujących wady wymowy i postawy, rozwijających
zainteresowania
otaczającym
ņwiatem
i zmierzających do osiągnięcia przez dzieci dojrzałoņci
szkolnej.
§ 5. Na wniosek rodziców, w przypadku uczęszczania do przedszkola samorządowego rodzeństwa, zwalnia się z opłaty trzecie oraz każde następne dziecko
w rodzinie.
§ 6. Zakres i zasady korzystania z opieki przedszkolnej, sposób pobierania opłat za ņwiadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi
opiekunami), a dyrektorem.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/92/2007 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 8 czerwca 2007
r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre ņwiadczenia
publicznych przedszkoli samorządowych Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 wrzeņnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR X/129/2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustanowienia przystanków autobusowych na ul. Koņciuszki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 20 F ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala co
następuje.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-tu dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

§ 1. Ustala się wstępną lokalizację przystanków autobusowych na ul. Tadeusza Koņciuszki:
1. ul. Tadeusza Koņciuszki Pętla.
2. ul. Tadeusza Koņciuszki Szkoła.
3. ul. Tadeusza Koņciuszki Koņciół.
3953
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UCHWAŁA NR VIII/62/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982
r.
o wychowaniu
w trzeźwoņci
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r.

Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
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poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Okreņla się następujące zasady usytuowania na
terenie Gminy Kamionka Wielka miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych:
1. Minimalna odległoņć miejsca sprzedaży napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do
spożycia
w miejscu sprzedaży wynosi 100 m od niżej wymienionych obiektów:
1) szkół i przedszkoli,
2) koņciołów i kaplic.
2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może
być usytuowany na terenie działki ewidencyjnej, na
której znajdują się:

Poz. 3954,3955

4) kaplice
3. Odległoņć okreņloną w ust. 1 mierzy się od granicy
obiektów wymienionych w pkt. 1 do miejsc sprzedaży licząc najkrótszą drogę dojņcia.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/224/2009 z dnia
29 czerwca 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamionka Wielka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek

1) szkoły
2) przedszkola
3) koņcioły
3954
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UCHWAŁA NR VIII/57/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011 .
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 i art.
266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy
w Kamionce Wielkiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
wprowadza się następujące zmiany :
a) Zmniejsza się dochody majątkowe gminy
o kwotę : 500.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1
b) Dokonuje się zmian w wydatkach gminy polegających na :
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę:
1.035.000,00 zł z tego: na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 1.035.000,00 zł
- zmniejszeniu
wydatków
majątkowych
o kwotę: 1.135.000,00 zł z tego: na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.035.000,00 zł
- w tym : na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
3 o kwotę: 800.000,00 zł– zgodnie z tabelami
nr 2 i 3
c) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu
zgodnie z tabelą Nr 4
2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem : 31.255.390,70 z tego :
- bieżące : 28.249.859,70
- majątkowe : 3.005.531,00
- wydatki ogółem: 36.052.845,70 z tego :
- bieżące: 27.619.084,70 z tego :
wydatki
jednostek
budżetowych:
19.484.825,70 z tego :

-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:12.543.356,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 6.941.468,70
- dotacje na zadania bieżące: 1.027.478,00
- ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych:
6.708.646,00 -wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków , o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 : 298.135,00
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 0,00
-obsługa długu : 100.000,00
- wydatki majątkowe : 8.433.761,00 z tego :
-inwestycje i zakupy inwestycyjne : 7.638.761,00
w tym :
na programy finansowane z udziałem ņrodków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2
i 3 : 724.274,00
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 795.000,00
§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Kamionka
Wielka na rok 2011 Nr IV/11/2011 Rady Gminy
w Kamionce Wielkiej z dnia 27 stycznia 2011 wprowadza się następujące zmiany :
I. §3 przyjmuje nowe brzmienie
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budżetu
w kwocie
4.797.455,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) Zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie : 5.100.000,00 zł,
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1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
6.644.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 1.846.545,00 zł- jak w tabeli nr 5

przyjmuje brzmienie tabeli Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Kamionce Wielkiej.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
1) kredytów
zaciąganych
5.100.000,00 zł z czego :

w roku

Poz. 3955

2011

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy
Kamionka Wielka.

a) na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu : 4.797.455,00
b) na spłatę wczeņniej zaciągniętych kredytów : 302.545,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek

II. Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kamionka
Wielka Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 14 lipca 2011 r.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 14.07.2011 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

926

Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
92601

Obiekty sportowe
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

5
bieżące

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

28 249 859,70

0

0

28 249
859,70

256 485,00

0

0

256 485,00

majątkowe
2 511 687,00
928 687,00

-500 000,00
-500 000,00

0
0

2 011 687,00
428 687,00

2 511 687,00
928 687,00

-500 000,00
-500 000,00

0
0

2 011 687,00
428 687,00
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6208

Dotacje celowe
w ramach programów finansowych
z udziałem ņrodków
europejskich oraz
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków
europejskich

majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
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928 687,00

-500 000,00

0

428 687,00

3 505 531,00

-500 000,00

0

3 005 531,00

1 324 081,00

-500 000,00

0

824 081,00

31 755 390,70

-500 000,00

0

31 255
390,70

1 580 566,00

-500 000,00

0

1 080 566,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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Poz. 3955
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 14 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Zenon Kruczek
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Poz. 3955
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 14 lipca 2011 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Nr VIII/57/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku
ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA ROK 2011
z tego

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

10

92601

Budowa boisk wielofunkcyjnych
w Królowie Górnej

700

801

900

70005

Budowa boisk wielofunkcyjnych
w Królowie Górnej "Orlik 2012"
Budowa boisk wielofunkcyjnych
w Mszalnicy - "Orlik
2012"
Zakup gruntu pod
potrzeby gminy
Kamionka Wielka
RAZEM WYDATKI
MAJĄTKOWE NA
ROK 2011

Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie

800 000
- 800 000
0
0
1 174 000
1 174 000

800 000
- 800 000
0
0
1 174 000
1 174 000

w tym :na programy finansowane z udziałem
ņrodków
o których mowa
w art..5 ust.1 pkt.
2i3
800 000
- 800 000
0
0
0
0

Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie

750 000
424 000
1 174 000

750 000
424 000
1 174 000

0
0
0

Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie

126 934
- 65 000
61 934
8 533 761
-100 000,00
8 433 761,00

126934
- 65 000
61 934
7 738 761
-100 000,00
7 638 761,00

0
1 524 274
-800 000,00
724 274,00

Plan ogółem
na rok 2011Wydatki
majątkowe

inwestycje
i zakupy inwestycyjne

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 14 lipca 2011 r.
Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Nr VIII/57/2011 z dnia 14.07.2011 roku
Zmiany w przychodach budżetu na rok 2011
Paragraf
950

952

Treņc
Wolne ņrodki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym

Przed zmianą
1 544 000,00

Zmiana
0,00

Po zmianie
1 544 000,00

0,00
4 700 000,00

0,00
400 000,00

0,00
5 100 000,00

Razem:
6244000,0000

Razem:
400000,0000

Razem:
6644000,0000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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Poz. 3955,3956,3957
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 14 lipca 2011 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr VIII/57/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2011
Lp.
1
1.
2.
3.
4.

5.

Wyszczególnienie
2
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - deficyt
Przychody budżetu
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
wolne ņrodki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy
Nadwyżka z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Kwota w złotych
6
31 255 390,70
36 052 845,70
-4 797 455,00
6 644 000,00
5 100 000,00
1 544 000,00
1 846 545,00
428 687,00
1 417 858,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
3955

3956
3956

UCHWAŁA NR VIII/64/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: zniesienia statusu ochrony pomnika przyrody.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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 późni.
zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 z późni. zm.), Rada Gminy po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Ņrodowiska
w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody o którym mowa
w ust. 1 następuje z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa i koniecznoņć zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1. Znosi się status pomnika przyrody – Buk zwyczajny
nr 328 –(obwód -280 cm, wysokoņć -32, wiek-60 lat)
rosnący na działce ewidencyjnej nr 2531 w Kamionce
Wielkiej stanowiącej własnoņć P. Marii i Józefa Koņciółek, zam. Kamionka Wielka 22.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek

3956

3957
3957

UCHWAŁA NR VIII/65/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 14 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie opłaty targowej.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 Ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.

U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) , Rada Gminy
Kamionka Wielka – uchwala , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/218/2009 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 01 czerwca 2009 roku
w sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące
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zmiany:
W § 3 ust 1 w pkt 2 w sołectwie Jamnica zmienia się
inkasenta z osoby Rafał Migacz na osobę Kazimierz
Bochenek, w pkt 4 w sołectwie Królowa Górna zmienia
się inkasenta z osoby Ferdynand Poręba na osobę Józefa Nowak, w pkt 7 w sołectwie Mszalnica zmienia się
inkasenta z osoby Stanisław Kiełbasa na osobę Michał
Jelito.

Poz. 3957,3958,3959,3960

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamionka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek

3957

3958
3958

UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 15 lipca 2011 r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 7ust.1 pkt. 1 i 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 44
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co nastĉpuje:

ņci przyrodniczych oraz koniecznoņć zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Polanka Wielka
§ 3.

§ 1.
1. Znosi się status pomnika przyrody dąb czerwony
(Quercus rubra), rosnącego na terenie parku rekreacyjnego w Polance Wielkiej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody dąb czerwony,
o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na zły
stan zdrowotny drzewa i bezpowrotną utratę warto3958

3959
3959

UCHWAŁA NR VII/75/2011
RADY GMINY SĈKOWA
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sĉkowej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) art.11 ust.1 , art.19 ust.2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U z 1997 r.
Nr 85, poz. 539, z póź. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje :
§ 1. W rozdziale III załącznika nr 1 do uchwały Nr VI/
47/2007 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 kwietnia 2007 r.
dokonuje się następujących zmian:
1. w § 9 ust. 1, 2, 3 słowo „kierownik” zastępuje się
słowem „dyrektor”
2. w § 10 ust. 3 słowo „ kierownik” zastępuje się słowem „dyrektor”

3. w § 11 ust. 1 słowo „ kierownik” zastępuje się słowem „dyrektor”
4. w § 12 ust. 2 słowo „kierownik” zastępuje się słowem
„dyrektor”
5. w § 13 słowo „ kierownik zastępuje się słowem ”dyrektor”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

3959
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Poz. 3960,3961

3960
3960

UCHWAŁA NR X/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne /t.j. Dz.U. z 2005 r, Nr 239
poz. 2019 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm./ Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:
§ 1. Wyznacza się miejsca wydobywania żwiru
w granicach powszechnego korzystania z wód tj: odsypisko na prawym brzegu rzeki Dunajec w km 116+000-

116+300 w m. Stary Sącz /powyżej ujņcia potoku Moszczenica/w iloņci 500 m3 przez okres 1 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki

3960

3961
3961

UCHWAŁA NR XI/52/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 27 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 r. Nr 142, poz.1591ze zmianami.)
oraz art.211, art.212 i art. 235 – 237 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz.1240 ze zmian.) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sułkowice na
rok 2011 Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach
Dział
010

Rozdz.

Paragraf

01095
6630

600
60017
6630

758
75814
0970
801
80104

z dnia 27 stycznia 2011 roku z późniejszymi zmianami,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 370.416,40 zł, w tym :
zmniejsza się dochody bieżące o kwotę
203.982,00 zł ,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
574.398,40 zł
jak poniżej:

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Transport i łącznoņć
Drogi wewnĉtrzne
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
Dochody bieżące:

Zmniejszenia
0,00

Zwiĉkszenia
33 170,00
33 170,00
33 170,00

33 170,00
33 170,00

0,00

33 170,00

252 800,00
252 800,00

0,00
0,00

252 800,00
0,00
0,00

0,00
582 398,40
302 398,40
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6680

80110
6680

852
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85214

2030
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90001
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Wpływy z różnych opłat
Dochody majątkowe:
Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
Gimnazja
Dochody majątkowe:
Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
Dochody majątkowe
Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
ņrodków z opłat produktowych
Dochody bieżące:
Wpływy z opłaty produktowej
RAZEM DOCHODY BUDŻETU
w tym: dochody bieżace
z czego: ze ņrodków UE
w tym: dochody majątkowe
z czego: ze ņrodków UE

Poz. 3961
0,00

26 300,00

0,00

276 098,40

0,00

280 000,00

0,00

280 000,00

0,00

18 518,00
1 000,00

0,00

1 000,00
17 518,00

0,00

17 518,00

22 300,00
22 300,00
18 300,00

285 970,00
252 800,00
0,00
33 170,00
0,00

4 000,00
656 386,40
48 818,00
0,00
607 568,40
0,00

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 370.416,40 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 97.318,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę 273.098,40 zł
- jak poniżej:
Lp.
1
1

Dział
2
010

Rozdział
3
01095

2

600
60017

3

750

Nazwa - Treņć
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne:
Modernizacja drogi Na Podlesie- Cisy w Harbutowicach
Transport i łącznoņć
Drogi wewnĉtrzne
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne:
Modernizacja ul. Smereczyńskiego w Sułkowicach
Modernizacja drogi Na Podlesie w Harbutowicach
Modernizacja parkingu przy ul. Tysiąclecia
w Sułkowicach
Administracja publiczna

Zmniejszenia
5

115 370,00
115 370,00
115 370,00

Zwiĉkszenia
6
106 870,00
106 870,00
106 870,00

106 870,00
16 200,00
16 200,00
0,00

2 200,00
113 170,00
16 200,00
9 000,00

9 000,00
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Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym: zakupy inwestycyjnezakup komputerów i oprogramowania
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje
modernizacja placu przyszkolnego przy SP
w Sułkowicach
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje
budowa budynku Przedszkola Samorządowego
w Krzywaczce
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

Poz. 3961
9 000,00

9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00

9 000,00
9 000,00
20 000,00
20 000,00

341 898,40
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00
0,00

314 898,40

0,00

38 800,00
38 800,00
38 800,00

0,00

276 098,40
276 098,40

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00
7 000,00
7 000,00

0,00

18 518,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00

17 518,00
17 518,00
17 518,00
22 300,00
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Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego sieci
kanalizacyjnej w Sułkowicach etap IV A oraz projektu
zamiennego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków
z opłat produktowych
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
RAZEM
w tym:
- wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki bieżace na programy finansowane z pomocy
zagranicznej
w tym:
(4.1) ze ņrodków pochodzących z budżetu
- wydatki majątkowe
w tym realizowane z udziałem ņrodków UE

Poz. 3961
18 300,00
18 300,00

18 300,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
144 370,00

514 786,40

0,00

97 318,00

0,00

79 800,00

0,00

0,00

0,00

79 800,00

0,00
0,00

0,00
17 518,00
0,00

144 370,00
0,00

0,00
417 468,40

3) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokoņci 3.373.997,00 zł oraz
łączną kwotę rozchodów w wysokoņci 8.767.322,73 zł w specyfikacji - jak poniżej:
1. DOCHODY OGÓŁEM:
2. WYDATKI OGÓŁEM:
3. WYNIK (1-2) Nadwyżka
4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- kredyty
- pożyczki
- wolne ņrodki jako nadwyżka ņrodków pieniĉżnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów
w tym:
spłata pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie inwestycji
1. Zadanie: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowoņci Harbutowice
2. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w Biertowicach
3. Zadanie: budowa linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych oraz kompostowni odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach

45 742 851,41
40 349 525,68
5 393 325,73
3 373 997,00
2 771 819,00
102 295,00
499 883,00
8 767 322,73
8 767 322,73
6 517 234,49

4. Zadanie: Budowa zbiornika wodnego w Rudniku
5. Budowa chodnika przy dr. Wojewódzkiej nr 955
w Sułkowicach i Rudniku
6. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach etap IV
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7. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w miejscowosci
Rudnik - etap

-

4) dodaje się § 9a o brzmieniu: „§ 9a Upoważnia się
Burmistrza Gminy Sułkowice do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków:
w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
w obrębie grupy wydatków związanych
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

w obrębie grupy wydatków na ņwiadczenia na
rzecz osób fizycznych
w obrębie grupy wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej ” .

-

8. Zadanie: Utworzenie CentrumKultury w Krzywaczce
9. Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej Fi 200
w Sułkowicach"

Poz. 3961,3962

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha

3961

3962
3962

UCHWAŁA NR III/23/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) – Rada
Gminy postanawia:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu, polegające na przeniesieniach wydatków
między działami i rozdziałami, w tym:
1. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
11.000 zł.
2.

Plan wydatków
o kwotę 11.000 zł.

majątkowych

zmniejsza

się

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na
rok 2011 Nr II/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż: Lucjan Gajda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/23/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ przeniesień miĉdzy działami i rozdziałami, w tym zwiĉksza siĉ plan
wydatków bieżących i zmniejsza siĉ plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzyciąż na rok 2011 o kwotĉ
11.000 zł
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
DZIAŁ

Rozdz.

710

WYSZCZEGÓLNIENIE
Działalnoņć usługowa

71004

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
10.000,-

Plany zagospodarowania przestrzennego

10.000,-

W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

10.000,-

Plan po zmianach
40.000,-
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
758

75818

10.000,-

Różne rozliczenia

1.000,-

Rezerwy ogólne i celowe

1.000,-

W tym:
- rezerwa celowa na dofinansowanie do
zadań
własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

500.200,-

1.000,-

RAZEM

11.000,-

14.953.886,17

CZĈŅĆ II
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

600

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
21.467,32.467,-

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łącznoņć

60013

60017

Drogi publiczne wojewódzkie

21.467,-

W tym:
1. inwestycja:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla
Samorządu Województwa

21.467,21.467,-

Drogi wewnĉtrzne

32.467,-

W tym:
1. inwestycja:
- modernizacja dróg rolniczych

32.467,32.467,-

RAZEM

21.467,-

32.467,-

Plan po zmianach
1.935.692,-

4.498.412,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż: Lucjan Gajda

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/23/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Załącznik Nr 2
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2011

Dział

Rozdział

600
60013

Nazwa
Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia zmniejszenia
21.467,21.467,-

Dla jednostek spoza sektora
finansów publ.
zwiĉkszenia zmniejszenia
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Dotacja celowa
na pomoc
finansową dla
samorządu
Województwa
w zakresie jego
zadań inwestycyjnych
RAZEM

Poz. 3960,3963
3962,3963

21.467,-

21.467,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

3960
3962

3963
3963

UCHWAŁA NR IV/34/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.
zm./ – Rada Gminy postanawia
§ 1. Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy
Trzyciąż na rok 2011 Nr II/19/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010 roku w dziale 600, w treņci
dotyczącej rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie otrzymuje nowe brzmienie:

W tym:
1. inwestycja:
- budowa chodników, miejsc postojowych, zatok
autobusowych 1.382.692,wraz z kanalizacją deszczową, utwardzenie poboczy w rejonie peronów przystankowych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku Gminy
Trzyciąż
2. inwestycja:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu
Województwa 385.467,§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów
budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę
20.789,42 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3
do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zwiększeniu wynosi:
21.312.954,93 zł
§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na
rok 2011 Nr II/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. 5. W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż
w roku 2011” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. 6. W § 4 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 42.200 zł
§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu polegające na zwiększeniu
przychodów o kwotę: 1.649.806,34 zł, zwiększeniu
dochodów o kwotę
20.789,42 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę
1.655.000,76 zł w wyniku zmian
zwiększa
się
niedobór budżetu
o kwotę
1.634.211,34 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki
budżetowej lat ubiegłych w kwocie 1.634.211,34 zł
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 5
do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zwiększeniu wynosi: 4.178.176,11 zł

Plan dochodów ogółem po zwiększeniu wynosi:
17.484.373,82 zł

Niedobór budżetu
3.828.581,11 zł

§ 3. -Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę
1.655.000,76 zł, w tym:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

1. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
729.533,76 zł
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do
uchwały.
2. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę
925.467 zł

po

zwiększeniu

wynosi:

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ dochody o kwotĉ : 20.789,42 zł. Zmiany wg klasyfikacji budżetowej
zawiera tabela poniżej:
DZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota zmian
Zwiĉkszenia

758

852

853

Różne rozliczenia
W tym dochody bieżące:
-częņć oņwiatowa subwencji ogólnej
Pomoc społeczna
W tym dochody bieżące:
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoņci
- pozostałe odsetki
W tym dochody majątkowe:
- ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W tym dochody bieżące:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu
ņrodków europejskich (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki)
RAZEM

Zmniejszenia

Plan po zmianach

51.108,51.108,51.108,22.865,808,705,-

103,22.057,22.057,-

49.032,42
49.032,42
49.032,42

71.897,42

51.108,-

17.484.373,82

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik nr 2
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ plan wydatków bieżących budżetu Gminy Trzyciąż o kwotĉ :
729.533,76 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Kwota zmian
DZIAŁ

Rozdz.

600

60016

754

75412

75421

758

75818

801

80101

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych („Remont chodnika przy drodze
gminnej w Trzyciążu”
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych („Remont remizy
OSP Glanów”)
Zarządzanie kryzysowe
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych (zakup ņrodków chemicznych
w celu zniszczenia roņlin zagrażających zdrowiu
mieszkańców Gminy Trzyciąż)
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań
własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiĉkszenia
30.000,30.000,30.000,30.000,-

112.000,100.000,100.000,100.000,-

12.000,12.000,12.000,-

5.000,5.000,5.000,-

415.101,240.204,240.204,201.317,-

Zmniejszenia

Plan po zmianach
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

38.887,-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

42.091,-

Gimnazja
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

131.829,-

42.091,39.250,2.841,-

131.229,118.073,13.156,600,-

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

820,-

Pozostała działalnoņć
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

157,-

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpiecz. emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:

14.822,34
14.822,34

820,820,-

157,157,-

14.822,34
14.822,34

13.996,17
808,-
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1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL – „Czas na
aktywnoņć. Program aktywizacji społecznej
w Gminie Trzyciąż”)

853

85395

854

85401

900

90002

90015

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalnoņć
W tym:
1) wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (POKL – „Małe przedszkola wielką szansą”)
2) wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (POKL – „Czas na aktywnoņć.
Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzyciąż”)

Poz. 3963
103,103,-

705,13.188,17

49.032,42

13.188,17

49.032,42

13.188,17

49.032,42

13.188,17

Edukacyjna opieka wychowawcza
Ņwietlice szkolne
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

30.170,30.170,-

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka odpadami
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

72.600,22.600,-

Oņwietlenie ulic, placów i dróg
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM

50.000,-

29.970,29.800,170,200,-

22.600,22.600,-

50.000,50.000,742.721,93
13.188,17
15.638.980,93
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik nr 3
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzyciąż o kwotĉ :
925.467 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
DZIAŁ

Rozdz.

010

WYSZCZEGÓLNIENIE
Rolnictwo i łowiectwo

01041

400

40002

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

25.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Odnowa centrum Jangrota

25.000,25.000,-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ

30.000,-

Dostarczanie wody

30.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Modernizacja wodociągów na terenie Gminy
Trzyciąż
600

60013

60017

60095

754

75412

30.000,30.000,-

Transport i łącznoņć

562.467,-

Drogi publiczne wojewódzkie

230.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- budowa chodników, miejsc postojowych, zatok
autobusowych wraz z kanalizacją deszczową,
utwardzenie poboczy w rejonie
peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 na
odcinku Gminy Trzyciąż

60014

Kwota zmian
zwiĉkszenia zmniejszenia
25.000,-

230.000,230.000,-

Drogi publiczne powiatowe

200.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Olkuskiego

200.000,200.000,-

Drogi wewnĉtrzne

32.467,-

W tym:
1. inwestycja:
- Modernizacja dróg rolniczych

32.467,32.467,-

Pozostała działalnoņć

100.000,-

W tym:
1. zakupy inwestycyjne:
- Zakup i montaż wiat przystankowych

100.000,100.000,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.000,-

Ochotnicze straże pożarne

25.000,-

W tym:
1. inwestycja:

15.000,-

Plan po
zmianach
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- Modernizacja budynku remizy OSP w Porąbce –
wykonanie instalacji CO
2. zakupy inwestycyjne:
- Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Jangrot

15.000,-

Oņwiata i wychowanie

14.000,-

Szkoły podstawowe

14.000,-

W tym:
1. zakupy inwestycyjne:
- Wyposażenie placu zabaw
2. inwestycja:
- Likwidacja barier architektonicznych - adaptacja
dla potrzeb niepełnosprawnych wejņcia do budynku ZS w Jangrocie
852

85232

900

90095

92605

8.000,8.000,6.000,6.000,-

26.000,-

Centra Integracji Społecznej

26.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Tarnawie

26.000,26.000,-

202.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.000,-

W tym:
1. zakupy inwestycyjne:
- Zakup kosiarki do koszenia trawy

10.000,10.000,-

Pozostała działalnoņć
W tym:
1. inwestycja:
- Utwardzenie placu przy budynku gminnym
w Ņciborzycach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej
2. inwestycja:
- Zakup pakamer i WC mini Plus i ich montaż
w centrum Trzyciąża

926

10.000,10.000,-

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

90004

Poz. 3963

192.000,70.000,70.000,122.000,122.000,-

Kultura fizyczna

41.000,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

41.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego
w Trzyciążu oraz wykonanie zadaszenia dla zawodników
RAZEM

41.000,41.000,-

925.467,-

5.673.974,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Poz. 3963
Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2011

Dział

Rozdział

600
60014

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne
powiatowe

85212

Dla jednostek spoza sektora
finansów publ.
zwiĉkszenia
zmniejszenia

200.000,200.000,Dotacja celowa
na pomoc finansową dla Powiatu w zakresie
jego zadań inwestycyjnych

852

Dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia zmniejszenia

Pomoc społeczna
Ņwiadczenia
rodzinne, ņwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

200.000,-

705,705,-

Zwrot dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub pobranych
w nadmiernej
wysokoņci
RAZEM

705,-

200.705,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Poz. 3961,3964
3963,3964
Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik nr 5
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ przychody budżetu o kwotĉ: 1.649.806,34 zł, zwiĉksza siĉ dochody
budżetu o kwotĉ 20.789,42 zł oraz zwiĉksza siĉ wydatki o kwotĉ 1.655.000,76 zł, w związku z tym zwiĉksza siĉ
niedobór budżetu o kwotĉ: 1.634.211,34 zł.
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzyciąż po zmianach zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
LP
1.
2.
3.
4
4.1

4.2

TREŅĆ
PLANOWANE DOCHODY
PLANOWANE WYDATKI
WYNIK /1-2/
FINANSOWANIE /4.1-4.2/
Przychody ogółem
Z tego:
- kredyty bankowe
- pożyczki
w tym:
a) na wyprzedzające finansowanie
- spłaty pożyczek udzielonych
- nadwyżka z lat ubiegłych
- inne źródła w tym:
a ) lokaty
Rozchody ogółem
Z tego :
- spłaty kredytów
- spłaty pożyczek
w tym:
a) zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie
- pożyczki
- wykup obligacji samorządowych
- inne cele

ZMIANY
+ 20.789,42
+ 1.655.000,76
- 1.634.211,34
+ 1.634.211,34
+ 1.649.806,34

KWOTA
17.484.373,82
21.312.954,93
- 3.828.581,11
3.828.581,11
4.178.176,11

-

1.611.000,-

+ 1.649.806,34

1.210.000,63.413,2.503.763,11

+ 15.595,00

349.595,-

-

334.000,-

260.000,+ 15.595,00
15.595,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

3961

3963

3964
3964

UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.
zm.) – Rada Gminy postanawia:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
majątkowych budżetu, polegające na przeniesieniach wydatków między działami.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26305 –

Poz. 3964,3965
Poz. 3964
Załącznik
do uchwały Nr VII/52/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 4 maja 2011 r.

Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ przeniesień miĉdzy działami w planie wydatków majątkowych. Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota zmian
Zwiĉkszenia

600

Transport i łącznoņć

60013

900

90001

90015

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po
zmianach

Zmniejszenia
86.500,-

86.500,-

W tym:
1. inwestycja:
- budowa chodników, miejsc postojowych,
zatok autobusowych wraz z kanalizacją deszczową, utwardzenie poboczy w rejonie
peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 na
odcinku Gminy Trzyciąż
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

86.500,-

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

63.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jangrot

63.000,63.000,-

Oņwietlenie ulic, placów i dróg

23.500,-

W tym:
1. inwestycja:
- Rozbudowa oņwietlenia ulicznego w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 794 w Zadrożu
i Milonkach

86.500,86.500,-

23.500,23.500,-

RAZEM

86.500,-

86.500,-

5.684.474,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
3965

3965
UCHWAŁA NR VIII/57/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z 2009 r. z późn. zm.) – Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu, polegające na przeniesieniach między działami, w tym:
1. Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę
40.000 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi:
15.627.195,93 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1
do uchwały.
2. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę
40.000 zł
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi:
5.724.474 zł
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na rok
2011 Nr II/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 3965
3964

1. W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż
w roku 2011” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 11 maja 2011 r.

Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegające na przeniesieniach miedzy działami i zmniejszeniu ich o kwotĉ 40.000 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Dział

Rozdz.

757

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
40.200,-

WYSZCZEGÓLNIENIE
Obsługa długu publicznego

75702

Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

40.200,-

W tym:
1) wydatki na obsługę długu
720

72095

40.200,-

Informatyka

200,-

Pozostała działalnoņć

200,-

W tym:
1) dotacje na zadania bieżące
RAZEM

200,200,-

40.200

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 11 maja 2011 r.
Załącznik nr 2
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków majątkowych budżetu polegające na
zwiĉkszeniu ich o kwotĉ 40.000 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dział

Rozdz.

710

WYSZCZEGÓLNIENIE
Działalnoņć usługowa

71095

Pozostała działalnoņć

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
40.000,-

40.000,-

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3966

W tym:
1. inwestycja:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Olkuskiego
„Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”
RAZEM

40.000,40.000,40.000,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 11 maja 2011 r.
Załącznik Nr 3
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2011

Dział

Rozdział

710
71095

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Działalnoņć
usługowa
Pozostała
działalnoņć

72095

Dla jednostek spoza sektora finansów publ.
zwiĉkszenia zmniejszenia

40.000,40.000,Dotacja celowa na
pomoc finansową
dla Powiatu
w zakresie jego
zadań inwestycyjnych „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
Przestrzennej”

720

Dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia zmniejszenia

40.000,-

Informatyka
Pozostała
działalnoņć

200,200,Dotacje celowe
przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM

200,-

40.200,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
3966

3966

UCHWAŁA NR IX/63/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.
zm./ – Rada Gminy postanawia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów
budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę
13.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zwiększeniu wynosi:
17.685.077,22 zł
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu, polegające na przeniesieniach między działami oraz zwiększeniu ich o kwotę 13.000,00 zł,
w tym:

Poz. 3966
Plan wydatków ogółem po zwiększeniu wynosi:
21.513.658,33 zł

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na
rok 2011 Nr II/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż
w roku 2011” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
10.250,00 zł

2. Tabela Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu Gminy
Trzyciąż na 2011 rok” otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr
2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2. Plan wydatków majątkowych zwiększa sie o kwotę
2.750,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3
do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ dochody o kwotĉ: 13.000,00 zł. Zmiany wg klasyfikacji budżetowej
zawiera tabela poniżej:
Kwota zmian
DZIAŁ
801

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiĉkszenia

Oņwiata i wychowanie
W tym dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
RAZEM

Zmniejszenia

Plan po zmianach

13.000,13.000,13.000,-

17.685.077,22
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 2
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ plan wydatków bieżących budżetu Gminy Trzyciąż o kwotĉ: 10.250,00 zł.

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Kwota zmian
DZIAŁ

Rozdz.

700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
W tym:

Zwiĉkszenia
6.250,6.250,-

Zmniejszenia

Plan po zmianach

Dziennik Urzędowy
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1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

754

75412

801
80110

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące :
dla OSP Imbramowice na remont budynku
remizy OSP

Poz. 3966
6.250,6.250,-

1.000,1.000,1.000,1.000,-

Oņwiata i wychowanie
Gimnazja
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.000,3.000,-

RAZEM

10.250,-

3.000,3.000,-

15.830.191,33
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 3
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzyciąż
o kwotĉ: 2.750 zł oraz dokonuje siĉ przeniesień miĉdzy działami.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

600

Transport i łącznoņć

60013

60016

801

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota zmian
zwiĉkszenia Zmniejszenia
2.041,9.291,-

Drogi publiczne wojewódzkie

2.041,-

W tym:
1. inwestycja:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla
samorządu Województwa

2.041,2.041,-

Drogi publiczne gminne

9.291,-

W tym:
1. inwestycja:
- Modernizacja dróg gminnych

9.291,9.291,-

Oņwiata i wychowanie

10.000,-

Plan po zmianach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
80101

– 26310 –

Poz. 3966

Szkoły podstawowe

10.000,-

W tym:
1. zakupy inwestycyjne:
- Wyposażenie placu zabaw w SP Trzyciąż

10.000,10.000,-

RAZEM

12.041,-

9.291,-

5.683.467,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 1 czerwca 2011 r.
Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2011

Dział

Rozdział

600
60013

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

75412

Dla jednostek spoza sektora finansów publ.
zwiĉkszenia zmniejszenia

2.041,2.041,-

Dotacja celowa na pomoc finansową dla
samorządu
województwa

754

Dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia zmniejszenia

2.041,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze
straże pożarne

1.000,-

1.000,Dotacja celowa
z budżetu na
finansowanie
lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
RAZEM

1.000,-

2.041,-

1.000,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Poz. 3964,3967
3966,3967
Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ NA 2011 ROK
LP
1.
2.
3.
4
4.1

4.2

TREŅĆ

KWOTA
17.685.077,22
21.513.658,33
- 3.828.581,11
3.828.581,11
4.178.176,11

PLANOWANE DOCHODY
PLANOWANE WYDATKI
WYNIK /1-2/
FINANSOWANIE /4.1-4.2/
Przychody ogółem
Z tego:
- kredyty bankowe
- pożyczki
w tym:
a) na wyprzedzające finansowanie
- spłaty pożyczek udzielonych
- nadwyżka z lat ubiegłych
- inne źródła w tym:
a) wolne ņrodki
b) lokaty
Rozchody ogółem
Z tego :
- spłaty kredytów
- spłaty pożyczek
w tym:
a) zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie
- pożyczki
- wykup obligacji samorządowych
- inne cele

1.611.000,1.210.000,63.413,909.350,17
1.594.412,94
1.594.412,94
349.595,334.000,260.000,15.595,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

3964

3966

3967
3967

UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.
zm./ – Rada Gminy postanawia

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu, polegające na przeniesieniach między działami
oraz zwiększeniu ich o kwotę 11.000,00 zł, w tym:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów
budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę
11.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik
nr 2 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zwiększeniu wynosi:
17.696.077,22 zł

§ 2. -

1) Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
1.000,00 zł

2) Plan wydatków majątkowych zwiększa
o kwotę 10.000,00 zł

sie

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik
nr 3 do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26312 –

Plan wydatków ogółem po zwiększeniu wynosi:
21.524.658,33 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 3967

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/68/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ dochody o kwotĉ: 11.000,00 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
Kwota zmian
DZIAŁ
801

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiĉkszenia

Oņwiata i wychowanie
W tym dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
RAZEM

Zmniejszenia

Plan po zmianach

11.000,11.000,11.000,-

17.696.077,22
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/68/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 2
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ plan wydatków bieżących budżetu Gminy Trzyciąż o kwotĉ:
1.000,00 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Kwota zmian
DZIAŁ

Rozdz.

801
80101

WYSZCZEGÓLNIENIE
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1.000,1.000,1.000,1.000,-

1.000,-

15.829.391,33

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26313 –

Poz. 3967,3968
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/68/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 3
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzyciąż o kwotĉ:
10.000 zł oraz dokonuje siĉ przeniesień miĉdzy działami.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

754

75412

900

90095

Kwota zmian
zwiĉkszenia Zmniejszenia

WYSZCZEGÓLNIENIE
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

45.000,-

Ochotnicze straże pożarne

45.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Zakup samochodu pożarniczego
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

45.000,45.000,-

Plan po
zmianach

35.000,-

Pozostała działalnoņć

35.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Utwardzenie placu przy budynku gminnym
w Ņciborzycach poprzez wykonanie nakładki
asfaltowej

35.000,35.000,-

RAZEM

45.000,-

35.000,-

5.695.267,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
3967

3968
3968

UCHWAŁA NR XI/75/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z 2009 r. z późn. zm.) – Rada Gminy postanawia:
§ 1. Paragraf 3 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy
Trzyciąż na rok 2011 Nr II/19/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe
brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
3.828.581,11 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
a)
b)

zaciąganych pożyczek w kwocie: 1.611.000 zł,
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:
909.350,17 zł

c)

wolnych ņrodków w kwocie: 1.308.230,94 zł.

Pozostałe przychody w kwocie: 349.595 zł pochodzące z:
a)
b)

wolnych ņrodków w kwocie: 286.182 zł
spłaty pożyczek udzielonych w kwocie: 63.413 zł
przeznacza się na:
- pożyczkę dla BIOAK Trzyciąż – 15.595 zł
- spłatę wczeņniej zaciągniętych pożyczek –
334.000 zł w tym: na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie –
260.000 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów
budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę
29.850,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera za-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26314 –

łącznik nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po
zwiększeniu wynosi : 17.728.565,22 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu, polegające na przeniesieniach między działami i zwiększeniu ich o kwotę 29.850,00 zł , w tym:
1. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
264.820 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi:
16.099.793,33 zł
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2
do uchwały.
2. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę
234.970 zł

Poz. 3968

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na
rok 2011 Nr II/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż
w roku 2011” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi:
5.457.353 zł

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3
do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach
wynosi: 21.557.146,33 zł
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ dochody o kwotĉ: 29.850,00 zł. Zmiany wg klasyfikacji budżetowej
zawiera tabela poniżej:
Kwota zmian
DZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

900

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
W tym
a) dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

29.850,-

RAZEM

29.850,-

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

Plan po
zmianach

20.000,20.000,-

9.850,-

17.728.565,22

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26315 –

Poz. 3968
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 2
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegające na przeniesieniach miedzy działami i zwiĉkszeniu ich o kwotĉ 264.820 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
DZIAŁ

Rozdz.

600
60014

700

70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące:
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie
remontu jezdni drogi powiatowej Nr 1155 K Skała – Tarnawa –
Imbramowice – Ulina Wielka na odcinku Tarnawa – Imbramowice”
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Informatyka

720

72095

754

75412

Pozostała działalnoņć

90002

200.000,200.000,-

27.970,-

27.970,27.970,27.970,200,-

200,-

200,-

200,-

W tym:
- na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego projektu dofinansowanego ze ņrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na
lepszy start w przyszłoņć dla uczniów Małopolski”)
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000,-

Ochotnicze straże pożarne

5.000,-

W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
900

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
200.000,200.000,-

200,-

200,-

5.000,5.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

30.350,-

Gospodarka odpadami

29.850,-

W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych:
-usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Trzyciąż

29.850,29.850,20.000,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26316 –

Poz. 3968

- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Trzyciąż i inwentaryzacja tych wyrobów

90004

926

92605

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9.850,-

500,-

W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna

1.500,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.500,-

W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM

500,500,-

1.500,1.500,265.020,-

200,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Załącznik nr 3
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków majątkowych budżetu polegające na przeniesieniach miĉdzy działami i zadaniami oraz zmniejszeniu ich o kwotĉ 234.970 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

600

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łącznoņć

60014

720

72095

900

90095

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
200.000,-

Drogi publiczne powiatowe

200.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Olkuskiego
Informatyka

200.000,200.000,30,-

Pozostała działalnoņć

30,-

W tym:
1. inwestycja:
w tym:
- na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego projektu dofinansowanego ze ņrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na
lepszy start w przyszłoņć dla uczniów Małopolski”)
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

64.000,-

122.000,-

Pozostała działalnoņć

64.000,-

122.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Zakup pakamer zaplecza socjalnego i ich montaż w centrum
Trzyciąża
W tym:

30,30,-

64.000,64.000,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

926

92605

– 26317 –

Poz. 3968,3969

1. inwestycja:
- Zakup pakamer i WC mini Plus i ich montaż w centrum Trzyciąża
Kultura fizyczna

23.000,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

23.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Zakup kontenera WC dla zawodników i kibiców rozgrywek
sportowych
RAZEM

122.000,122.000,-

23.000,23.000,87.030,-

322.000,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Załącznik Nr 4
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2011

Dział

Rozdział

720
72095

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Informatyka
Pozostała działalnoņć

Dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia zmniejszenia
30,-

Dla jednostek spoza sektora finansów publ.
zwiĉkszenia zmniejszenia

30,Dotacje celowe przekazane
do samorządu
województwa
na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM

30,-

30,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

3968

3969
3969

UCHWAŁA NR XII/80/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podst. art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212
i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z 2009 r. z późn. zm.) – Rada Gminy postanawia:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów
budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26318 –

65.458,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zwiększeniu wynosi:
17.794.023,22 zł
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu, polegające na przeniesieniach między działami i zwiększeniu ich o kwotę 65.458,00 zł , w tym:
1. Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę
5.574.00 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi:
16.173.420,33 zł

Poz. 3969

Niepublicznej Szkole Podstawowej w Imbramowicach
i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Michałówce
oraz w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Glanowie
w Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na rok 2011
Nr II/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku wprowadza
się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2
do uchwały.

2. W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż
w roku 2011” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę
71.032,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi:
5.463.054 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3
do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi:
21.636.474,33 zł

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

§ 3. Celem udzielenia w okresie od 1 wrzeņnia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Tarnawie,
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 1
W budżecie Gminy na rok 2011 zwiĉksza siĉ dochody o kwotĉ: 65.458,00 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
Kwota zmian
DZIAŁ
600

801

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiĉkszenia

Transport i łącznoņć
W tym
a) dochody majątkowe:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

51.140,-

Oņwiata i wychowanie
W tym
a) dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
RAZEM

14.318,-

Zmniejszenia

Plan po zmianach

51.140,51.140,-

14.318,5.318,9.000,65.458,-

17.807.893,22
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 2
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegające na przeniesieniach miedzy działami i zmniejszeniu ich o kwotĉ 5.574 zł. Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera
tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
DZIAŁ

Rozdz.

757

75702

801

80101

80110

900

90001

WYSZCZEGÓLNIENIE
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
1) wydatki na obsługę długu

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
22.392,22.392,-

22.392,-

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

14.318,9.818,-

Gimnazja
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

4.500,-

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

2.500,-

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

2.500,-

W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych:

RAZEM

9.818,540,9.278,-

4.500,4.500,-

2.500,2.500,-

16.818,-

22.392,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 3
budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków majątkowych budżetu polegające na zwiĉkszeniu ich o kwotĉ 71.032 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

600

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
51.140,-

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łącznoņć

60017

754

75412

Drogi wewnĉtrzne

51.140,-

W tym:
1. inwestycja:
- modernizacja dróg rolniczych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51.140,51.140,11.892,-

Ochotnicze straże pożarne

11.892,-

W tym:
1. zakupy inwestycyjne:
- dotacja celowa dla OSP Porąbka na dofinansowanie zakupu
pompy szlamowej WT 30x
- dotacja celowa dla OSP Tarnawa na dofinansowanie zakupu
pompy szlamowej WT 30x
- dotacja celowa dla OSP Imbramowice na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej WT 30x

900

90015

11.892,3.964,3.964,3.964,-

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

8.000,-

Oņwietlenie ulic, placów i dróg

8.000,-

W tym:
1. inwestycja:
- Modernizacja linii energetycznej w Jangrocie
RAZEM

8.000,8.000,71.032,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 4
W budżecie Gminy na rok 2011 dokonuje siĉ zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegające na przeniesieniach miĉdzy rozdziałami oraz podziale rezerwy oņwiatowej
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
CZĈŅĆ I
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
DZIAŁ

Rozdz.

758
75818

801
80101

80103

80110

WYSZCZEGÓLNIENIE
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych:
- rezerwa oņwiatowa
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące

Kwota zmian
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
135.202,135.202,135.202,135.202,135.202,-

340.285,316.817,316.817,23.468,23.468,-

Gimnazja
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM

205.083,-

205.083,205.083,205.083,340.285,340.285,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/80/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Załącznik Nr 5
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2011

Dział

Rozdział

801
80101

Nazwa
Oņwiata
i wychowanie
Szkoły podstawowe

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia
zmniejszenia

Dla jednostek spoza sektora
finansów publ.
zwiĉkszenia
zmniejszenia
340.285,316.817,-

Dziennik Urzędowy
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Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej
jednostki systemu oņwiaty
80103

Poz. 3969,3970,3971
316.817,-

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

23.468,-

Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej
jednostki systemu oņwiaty
RAZEM

23.468,-

340.285,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
3969

3970
3970

UCHWAŁA NR 27/VII/2011
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „KOMUNIKACJA MIĈDZYGMINNA” W CHRZANOWIE
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 13/II/2011 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów
uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów ņrodkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek
Komunalny „Komunikacja Miĉdzygminna” w Chrzanowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 w art. 69 ust. 1 i ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami) oraz § 18 ust. 3
pkt 6 Statutu Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie, Zgromadzenie Związku
uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZK
„KM” w Chrzanowie.

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 13/II/2011 z dnia
24.02.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu osób
i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych
przejazdów ņrodkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Zgromadzenia Związku Komunalnego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrzeņnia
2011r. jednak nie wczeņniej niż po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
„Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie”
Lucjan Kraus

3970
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UCHWAŁA NR 28/VII/2011
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „KOMUNIKACJA MIĈDZYGMINNA” W CHRZANOWIE
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 14/XI/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy
komunikacją miejską organizowaną przez Związek Komunalny „Komunikacja Miĉdzygminna” w Chrzanowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w art. 69 ust. 1 i ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami) oraz § 18 ust. 3
pkt 6 Statutu Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie, Zgromadzenie Związku
uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZK
„KM” w Chrzanowie.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 14/XI/2009 z dnia
25.11.2009 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Związek
Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Zgromadzenia Związku Komunalnego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrzeņnia
2011 r jednak nie wczeņniej niż po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
„Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie”
Lucjan Kraus

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR KI-411/292/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
znak sprawy KI-43-107/29/11
dotyczy stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr VIII/35/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie
poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 7 z późn. zm.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważnoņci uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Łabowa z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie
poboru

podatków

i

opłat

w

drodze

inkasa

w czĉņci obejmującej postanowienia:
- § 1 pkt 5 o treņci: „powszechnej zryczałtowanej
opłaty rocznej z tytułu odbioru i wywozu odpadów
komunalnych”,
- § 3 w zakresie słów: „i terminowo przekazanych do
Urzĉdu Gminy”.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia
5 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat
w drodze inkasa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 3 czerwca 2011 r.
Rada Gminy w § 1 wyżej okreņlonej uchwały postanowiła, że zarządza się pobór w drodze inkasa:
1. Podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych,
2. Podatku rolnego od osób fizycznych,
3. Podatku leņnego od osób fizycznych,
4. Opłaty od posiadania psów,
5. Powszechnej zryczałtowanej opłaty rocznej z tytułu
odbioru i wywozu odpadów komunalnych.
W kolejnych postanowieniach uchwały wyznaczono
osoby wykonujące czynnoņci inkasenta podatków i opłat
okreņlonych w § 1 uchwały oraz wynagrodzenie za inkaso.
W toku czynnoņci nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, że
postanowienie § 1 pkt 5 uchwały o zarządzeniu poboru
w drodze inkasa powszechnej zryczałtowanej opłaty
rocznej z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych, nie znajduje umocowania w obowiązującym pra

Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. z roku 2011
Nr 410, poz. 3807

wie. Przywołane w podstawie prawnej uchwały unormowania 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 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.), uprawniają radę gminy do zarządzenia
poboru podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i
leņnego od osób fizycznych (nie przywołany art. 19 pkt 2
stawy o podatkach i opłatach lokalnych - opłaty od posiadania psów), w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso. Powołany we wstępie uchwały przepis art. 28 § 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), również nie
wyposaża rady gminy w prawo do zastosowania formy
inkasa przy pobieraniu powszechnej zryczałtowanej
opłaty rocznej z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Podstawy tej nie stanowią także przepisy
ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.). Wobec powyższego, przedmiotowy
zapis stanowiący o objęciu poborem w formie inkasa,
powszechnej zryczałtowanej opłaty rocznej z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych, w obecnym
stanie prawnym, nie znajduje oparcia w obowiązujących
przepisach ustawowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło również, że zamieszczony postanowieniu § 3 uchwały zapis o treņci: „i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy” odnoszący się do wysokoņci
wynagrodzenia za inkaso pozostaje w sprzecznoņci
z obowiązującym prawem. Unormowania art. 6 ust. 12
i art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6 b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy
o podatku leņnym, uprawniają radę gminy do zarządzenia poboru podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso. Przepisy te
nie wyposażają natomiast rady gminy w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowań w przedmiocie
inkasa, a więc również warunkowania wypłaty inkasentom wynagrodzenia od terminowego wpłacania przez
nich pobranych podatków. Obowiązki inkasentów
w zakresie między innymi terminowych płatnoņci pobranych podatków organowi podatkowemu, wynikają
wprost z mocy prawa - na podstawie art. 9 i art. 47 § 4a
ustawy Ordynacja podatkowa, a zasady odpowiedzialnoņci za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie
tych obowiązków przez inkasentów oraz zasady postępowania organu podatkowego, ustalają unormowania
art. 30 § 2 i § 3 oraz § 4 tej ustawy.
W ocenie Kolegium Izby, badana uchwała Rady
Gminy Łabowa w zakwestionowanej częņci została
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zatem podjęta z naruszeniem unormowania art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78 poz. 483), który stanowi, że organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały
Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 5 maja
2011 r., informując Gminę o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie ponownie
sprawa przedmiotowej uchwały. Gmina nie skorzystała
z możliwoņci uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium,
ani też organ właņciwy nie nadesłał żadnych wyjaņnień
w sprawie.
Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło, jak w sentencji niniejszej uchwały.

Poz. 3972,3973

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95/.
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieņć w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za poņrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot

3972
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SYGN. AKT II SA/KR 18/11
z dnia 11 marca 2011 r.
z dnia 11 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 18/11 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałĉ Rady Miasta
Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XLIX/619/08* w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni-Mogiła”
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluņniak
Sędziowie
: Sędzia WSA
Mariusz Kotulski (spr.)
Sędzia NSA Jan Zimmermann
przy udziale Prokuratora Rejonowego Kraków Ņródmieņcie Zachód w Krakowie
Protokolant
: Teresa Jamróz
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2011 r.
sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego
na uchwałę Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr XLIX/619/08*
w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina DłubniMogiła”
________

I. stwierdza nieważnoņć zaskarżonej uchwały w następujących częņciach: § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b; § 10 ust. 1
pkt 2 w zakresie słów: „za wyjątkiem miejsc parkingowych dla autokarów służących wyłącznie obsłudze
terenu US”; § 10 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów: „( za
wyjątkiem przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych przekrywających boiska sportowe i korty na
terenie US)”; § 10 ust. 1 pkt 7 w zakresie słów: „(za
wyjątkiem tymczasowych obiektów małej gastronomii
na terenie US w czasie trwania imprez)”; § 10 ust. 2;
§ 12 pkt 2 lit. c; § 12 pkt 10 lit. a w zakresie słowa:
”US”; § 12 pkt 10 lit. b; § 14 ust. 1; § 14 ust. 2 pkt 2 i 3
w zakresie słowa: „US”; § 15 ust. 2 pkt 1; § 16 ust. 6
pkt 2; § 16 ust. 8 pkt 3 i 6; § 22 oraz stwierdza nieważnoņć rysunku planu obejmującego teren US;
II. w pozostałym zakresie skargę oddala.

* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2008 roku Nr 595 poz. 3915
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
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 Urzĉdowego 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.
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