DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 494

Kraków, dnia 21 października 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
4763

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

32123

UCHWAŁY RAD GMIN:
4764

4765
4766

–

–
–

Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Miasta Bochnia.

32130

Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budşecie
gminy oraz zmiany uchwały budşetowej na 2011 rok.

32130

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie
opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe
w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

32148

4767

–

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 paŝdziernika 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011

32149

4768

–

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 paŝdziernika 2011 r. w sprawie:
zmian w budşecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku

32152

Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników
w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania.

32157

Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
budşetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

32158

Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.

32167

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budşetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

32179

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy z dnia 2 września w sprawie zmiany
uchwały budşetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

32181

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Polanka Wielka.

32183

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka
realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

32184
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Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z
dnia 27 stycznia 2011 r.

32184

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stryszawa oraz jej jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

32204

Rady Gminy Szaflary z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
budşetowej na 2011 rok

32206

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
budşetową Miasta Tarnowa na rok 2011

32209

Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia
2010 roku

32219

Rady Gminy Stryszów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.

32224

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
4782

–

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
zmian w składzie Rady Powiatu Suskiego

32225

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZ ORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIE GO:
4783

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 7 paŝdziernika 2011 r. w sprawie stwierdzenia niewaşności uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Nr XI/185/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom
Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi
i trybu ich pobierania - w części.

32226
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Poz. 4763

4763
4763

ROZPORZĄDZENIE NR 14/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracĉ cudzoziemców
Na podstawie art. 10 ust. 3-6 ustawy z dnia
20 kwietnia
2004
r.
o
promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415 z póŝn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do rozporządzenia nr 6/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2010 w sprawie
kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
pn. "Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do
1

których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględnienia informacji starosty", otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1366, Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69,
poz. 595, Nr 97, poz. 800, Nr 91, poz. 742, Nr 115, poz. 964,
Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278,
Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531,
Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz.1700,
Nr 257, poz. 1725, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 257, poz. 1725.

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

4763

Załącznik
do Rozporządzenia Nr 14/11
Wojewody Małopolskiego
z dnia 8 września 2011 r.
Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracĉ
nie wymaga uwzglĉdnienia informacji starosty
1.

powiat bocheński

Lp.

Nazwa stanowiska / zawodu

1.
2.
3.

lektor języka angielskiego (native speaker)
lekarz (wszystkie specjalności)
pielęgniarka (wszystkie specjalności)

2.

powiat brzeski

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa stanowiska / zawodu
kierowca ciągnika siodłowego (w transporcie międzynarodowym)
kierowca samochodu cięşarowego (w transporcie międzynarodowym)
lektor języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
lektor języka niemieckiego
przedstawiciel handlowy (ze znajomością języka obcego)
specjalista ds. sprzedaşy (ze znajomością języka obcego)
kucharz samodzielny (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe)

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
235301
2212
2222

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
833202
833203
235301
233008
235304
332203
243305
512001
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3.

4.

Nazwa stanowiska / zawodu
architekt
agent ubezpieczeniowy
cieśla
dekarz
farmaceuta
instruktor odnowy biologicznej
instruktor tańca
inşynier budownictwa
kierowca samochodu cięşarowego
kucharz (kuchnia orientalna)
lekarz (wszystkie specjalności)
lektor języka obcego (native speaker)
pielęgniarka (wszystkie specjalności)
rzeŝnik

5.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
216101
332101
711501
712101
2281
342304
235502
2142
833203
512001
2212
2353
2222
751105

powiat dąbrowski

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poz. 4763

powiat chrzanowski

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

– 32124 –

Nazwa stanowiska / zawodu
inşynier budownictwa - budownictwo ogólne
referent (asystent) bankowości
grafik komputerowy multimediów
przedstawiciel handlowy
specjalista ds. finansowych (ze znajomością języków obcych)
animator kultury
nauczyciele szkół specjalnych
kierowca ciągnika siodłowego

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
214202
331203
216602
332203
241
343901
235290
833202

powiat gorlicki
Nazwa stanowiska / zawodu
lekarz (wszystkie specjalności)
psycholog
inşynier budownictwa
kierownik budowy
księgowy (samodzielny)
oligofrenopedagog (nauczyciel upośledzonych umysłowo)
inşynier elektryk
inşynier geodeta

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2212
263401
2142
132301
331301
235205
215103
2165

powiat krakowski – grodzki
Nazwa stanowiska / zawodu
szef kuchni (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe)
kucharz / pomoc kuchenna (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe)
nauczyciel / lektor języka obcego (w tym native speaker)
przedstawiciel handlowy (ze znajomością rynków azjatyckich lub z dyspozycyjnością do wyjazdów słuşbowych do krajów byłego ZSRR oraz znajomością rynków wschodnich)
handlowiec (ze znajomością rynków azjatyckich lub z dyspozycyjnością do
wyjazdów słuşbowych do krajów byłego ZSRR oraz znajomością rynków

Kod zawodu (klasyfikacja z
2010 r.)
343402
512001
2353
332203
522305
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

7.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

– 32125 –

wschodnich)
muzyk instrumentalista (muzyka regionalna innych krajów)
muzyk wokalista (muzyka regionalna innych krajów)
kierownik działu w handlu hurtowym i detalicznym
analityk systemów komputerowych
projektant systemów komputerowych
kierownik w jednostce organizacyjnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej

masażysta leczniczy (ze znajomością technik dalekiego wschodu)
specjalista tradycyjnej medycyny wschodniej
dyrektor generalny, wykonawczy, finansowy
specjalista ds. marketingu i handlu
specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (ze znajomością co najmniej
dwóch języków obcych)
tancerz (tańce regionalne i narodowe)
tancerz baletowy
instruktor tańca
konsultant międzynarodowy (informatyka, administracja sieci, ekonomia) (z
doświadczeniem w firmach międzynarodowych)
instruktor dyscypliny sportu
sprzedawca na targowisku / bazarze (poza miejscem siedziby firmy)
sprzedawca (ze znajomością rynków azjatyckich)
księgowy (z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych)
kierownik/menadşer przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaşy (ze znajomością rynków zagranicznych)
programista (z biegłą znajomością co najmniej jednego języka obcego oraz
specjalistycznych aplikacji)
ekonomista (z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych oraz
doświadczeniem w zagranicznych korporacjach)

Poz. 4763

265201
265202
142002 / 142001
251101
251103
1439
325402
3230
1120
243106
2423
343701
265302
235502
242107
342201
521101
522301
331301
122103
251401
263102

powiat krakowski – ziemski
Nazwa stanowiska / zawodu
aktor
analityk systemów komputerowych
animator kultury
dyrektor generalny
instruktor dyscypliny sportu
kierowca samochodu cięşarowego lub ciągnika siodłowego
kompozytor
kowal
księgowy (samodzielny)
kucharz (kuchnia orientalna)
lekarz weterynarii (bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji)
lekarz weterynarii (wszystkie specjalności)
lekarz (wszystkie specjalności)
nauczyciel / lektor języka obcego
nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
obuwnik
programista
projektant systemów komputerowych
przedstawiciel handlowy (regionalny) (z dyspozycyjnością do wyjazdów zagranicznych oraz znajomością rynków zagranicznych i języków obcych)
psychoterapeuta
specjalista ds. rekrutacji pracowników (ze znajomością języków obcych)
specjalista ds. rozwoju zawodowego (ze znajomością języków obcych)
spedytor międzynarodowy

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
265501
251101
343901
1120
342201
8332
265204
722101
331301
512001
225101
2252
2212
2353
235205
7536
251401
251103
332203
228905
242309
242402
333105
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24.
25.

8.

tancerz baletowy
tłumacz

9.

265302
2643

Nazwa stanowiska / zawodu
kierowca ciągnika siodłowego
nauczyciel / lektor języka angielskiego
asystent prawny
księgowy (samodzielny)
programista
asystent stomatologiczny
konstruktor odzieşy
monter-elektronik sprzętu komputerowego
technik geodeta
przedstawiciel handlowy

Nazwa stanowiska / zawodu
kierowca ciągnika siodłowego (z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym)
kierowca samochodu cięşarowego
spedytor (ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz angielskiego)
brukarz (z doświadczeniem)
elektromechanik pojazdów samochodowych (samochody cięşarowe)
kucharz
piekarz

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
833202
235301
261901
331301
251401
325101
753201
742109
311104
332203

powiat miechowski

Lp.
1.

Poz. 4763

powiat limanowski

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

– 32126 –

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
833202
833203
333105
711601
741203
512001
751204

10. powiat myņlenicki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa stanowiska / zawodu
nauczyciel / lektor języka angielskiego
nauczyciel / instruktor przedmiotów zawodowych technicznych
inşynier budownictwa
pielęgniarka (wszystkie specjalności)
psychoterapeuta
technik drogownictwa
technik masaşysta
specjalista medycyny wschodniej
lekarz (wszystkie specjalności)
kucharz (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe)

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
235301
232006
2142
2222
228905
311206
325402
3230
2212
512001

11. powiat nowosądecki – grodzki
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa stanowiska / zawodu
nauczyciel / lektor języka obcego
kucharz (kuchnia regionalna, narodowa)
spedytor międzynarodowy
specjalista ds. sprzedaşy

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2353
512001
333105
243305
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

– 32127 –

kierowca samochodu cięşarowego (w transporcie międzynarodowym)
kierowca ciągnika siodłowego (w transporcie międzynarodowym)
lekarz (wszystkie specjalności)
tłumacz
rzeŝnik - wędliniarz
rozbieracz-wykrawacz
specjalista ds. logistyki
specjalista ds. marketingu i handlu

Poz. 4763
833203
833202
2212
2643
751105
751104
242108
243106

12. powiat nowosądecki – ziemski
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa stanowiska / zawodu
inşynier budownictwa
kierownik budowy
kierowca ciągnika siodłowego (w transporcie międzynarodowym)
lekarz (wszystkie specjalności)
lekarz weterynarii (bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji)
lekarz weterynarii (wszystkie specjalności)
rzeŝnik/wędliniarz
projektant stron internetowych
przedstawiciel handlowy
psycholog
specjalista ds. sprzedaşy (ze znajomością języka obcego)
logistyk (spedytor)
spedytor (w transporcie międzynarodowym, ze znajomością języka obcego)

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2142
132301
833202
2212
225101
2252
751105
2513
332203
263401
243305
214106
333105

13. powiat nowotarski
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa stanowiska / zawodu
kucharz
lekarz (wszystkie specjalności)
sportowcy i pokrewni

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
5120
2212
3421

14. powiat olkuski
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa stanowiska / zawodu
dyrektor generalny, wykonawczy
kucharz (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe)
nauczyciel języka angielskiego
lektor języka angielskiego
lekarz (wszystkie specjalności)
sprzedawca na targowisku / bazarze
rolnik
kierowca samochodu cięşarowego
kierowca ciągnika siodłowego
przedstawiciel handlowy
fizjoterapeuta

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
1120
512001
233008
235301
2212
521101
613003
833203
833202
332203
228301
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Poz. 4763

15. powiat oņwiĉcimski
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa stanowiska / zawodu
nauczyciel / lektor języka obcego
lekarz (wszystkie specjalności)
farmaceuta
pielęgniarka (wszystkie specjalności)
psycholog
instruktor tańca
kompozytor
artysta muzyk instrumentalista
artysta muzyk wokalista (śpiewak)
instruktor dyscypliny sportu
kucharz (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe)
kierowca samochodu cięşarowego / ciągnika siodłowego (ze znajomością
języka obcego)

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2353
2212
2281
2222
263401
235502
265204
265201
265202
342201
512001
8332

16. powiat proszowicki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa stanowiska / zawodu
lekarz (wszystkie specjalności)
lekarz weterynarii (bez specjalizacji)
lektor języka obcego
farmaceuta
psycholog
pielęgniarka (wszystkie specjalności)
masaşysta
kierownik budowy
połoşna (wszystkie specjalności)
lekarz dentysta (wszystkie specjalności)
specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2212
225101
2353
2281
263401
2222
325402
132301
2232
2262
2619

17. powiat suski
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa stanowiska / zawodu
dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy
specjaliści ds. zdrowia
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka francuskiego
nauczyciel języka hiszpańskiego
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel języka rosyjskiego
nauczyciel języka włoskiego
nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej
nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej
nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej
nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej
nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej
nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej
lektorzy języków obcych
filolodzy i tłumacze
twórcy i artyści
praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
agenci i pośrednicy handlowi
kierowcy cięşarówek i autobusów

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
1120
22
233008
233009
233010
233011
233013
233014
234104
234105
234106
234107
234109
234110
2353
2643
265
3230
332
833
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18. powiat tarnowski
Lp.

Nazwa stanowiska / zawodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

inşynier budownictwa
inşynier inşynierii środowiska
agent ubezpieczeniowy
tancerz
animator kultury
kucharz (kuchnia rosyjska, ukraińska, turecka, wietnamska, chińska)
wykładowca na kursach języka angielskiego (z wykształceniem wyşszym,
certyfikatami DELTA, CELTA, TESL lub TEFL oraz znajomością języka na poziomie native speaker)
praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
kierowca samochodu cięşarowego
średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany

8.
9.
10.

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2142
2143
332101
343701
343901
512001
235915
3230
8332
3439

19. powiat tatrzański
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa stanowiska / zawodu
lektor języka obcego
lekarz (wszystkie specjalności)
opiekun osoby niepełnosprawnej
kucharz (kuchnia zagraniczna)

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
2353
2212
341202
512001

20. powiat wadowicki
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa stanowiska / zawodu
kierowca samochodu cięşarowego (ze znajomością języka obcego)
kucharz (kuchnia międzynarodowa)
nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych (gra na instrumentach: flet,
skrzypce, fortepian)
krojczy
technik metrolog

4.
5.

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
833203
512001
235401
753202
311109

21. powiat wielicki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa stanowiska / zawodu
księgowy (samodzielny)
ślusarz (z uprawnieniami spawalniczymi)
kierowca samochodu cięşarowego (w transporcie międzynarodowym)
kierownik budowy
kominiarz

Kod zawodu (klasyfikacja
z 2010 r.)
331301
722204
833203
132301
713303
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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UCHWAŁA NR XI/116/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za korzystanie ze ņwiadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez
Gminĉ Miasta Bochnia.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8, art. 18 ust. 2 pkt 15
art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 5a ust.2 pkt 1,
art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1. Usługi świadczone przez przedszkola, prowadzone
przez Gminę Miasta Bochnia w zakresie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie.
2. Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, zapewniając bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 7.30 do
12.30.
3. Za świadczenia przedszkoli w czasie wykraczającym
poza czas określony w ust. 2 ustala się opłatę
w wysokości 1,50 zł za kaşdą rozpoczętą godzinę zajęć.
4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie
i kolejne dziecko z jednej rodziny, opłatę o której
mowa w ust. 3 obnişa się o 0,50 zł.

zawierana na dany rok szkolny pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).
§ 2. Rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłatność za
wyşywienie dziecka, kalkulowaną w przedszkolu. Wysokość stawki şywieniowej ustala dyrektor przedszkola
wspólnie
z Radą
Rodziców,
w uzgodnieniu
z Burmistrzem Miasta Bochnia. Stawka şywieniowa
w całości przeznaczona jest na zakup artykułów şywnościowych, z których są przygotowywane posiłki.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 3
i 4 oraz § 2, uzyskiwane z odpłatności za korzystanie
z przedszkola oraz za wyşywienie stanowią dochody
budşetu Gminy Miasta Bochnia.
§ 4. Z opłat za świadczenia prowadzonych przez
Gminę Miasta Bochnia przedszkoli zwolnieni są rodzice
(opiekunowie prawni) dzieci posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, za które koszt şywienia pokrywa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/39/11 Rady Miasta
Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasta Bochnia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 nie obejmują
kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych
i rytmiki.

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z pierwszym dniem
miesiąca kalendarzowego następującego po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

6. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole,
w tym równieş w okresie wakacyjnym oraz sposób
pobierania opłaty określa umowa cywilnoprawna

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło
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UCHWAŁA NR X/87/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝ. zm.), art. 211,
art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240
z póŝ. zm.),Rada Gminy Grybów uchwala co nastĉpuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budşetu gminy na
2011 rok o kwotę 72 420,25 zł i zwiększa się dochody
o kwotę 332 190,25 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budşetu gminy na 2011 rok
o kwotę 662 402,74 zł i zwiększa się o kwotę
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922 172,74 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :
1) zmniejszenie wydatków bieşących o kwotę
162 402,49 zł i zwiększenie wydatków bieşących
o kwotę 807 675,00 zł,
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
500 000,25 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 114 497,74 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
§ 3. W § 7 Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy
Grybów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwały budşetowej Gminy Grybów na 2011 rok
dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot
dotacji udzielanych w 2011 roku jak w załączniku
Nr 3 .

Poz. 4765

wanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 4.
§ 5. Budşet gminy na 2011 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi :
1. Dochody budşetu wynoszą 72 304 189,23 zł w tym:
1) dochody bieşące 68 071 639,71 zł,
2) dochody majątkowe 4 232 549,52 zł.
2. Wydatki budşetu wynoszą 77 880 779,92 zł w tym:
1) wydatki bieşące 62 993 919,48 zł,
2) wydatki majątkowe 14 886 860,44 zł.
3. Deficyt budşetu wynosi 5.576.590,69 zł.
4. Przychody budşetowe wynoszą 5.576.590,69 zł.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Grybów.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

§ 4. W § 5 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/2010 Rady
Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwały budşetowej Gminy Grybów na
2011 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań wykony-

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/87/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 22 września 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Grybów na 2011 rok.
Dział

Rozdz.

§

Nazwa

1

2

3

4

010

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

Plan przed
zmianą
5
bieżące
66 495,10

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po zmianach (5+6+7)
8

0,00

65 760,00

132 255,10

0,00

0,00

0,00

0,00

66 495,10

0,00

65 760,00

132 255,10

0,00

0,00

0,00

0,00
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2330

020

0750

600

0690

Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego
Leśnictwo
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierşawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róşnych
opłat
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0,00

0,00

65 760,00

65 760,00

1 200,00

0,00

490,28

1 690,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

490,28

1 690,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

490,28

1 690,28

1 760 760,00

-65 760,00

129,02

1 695 129,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 760 760,00

-65 760,00

129,02

1 695 129,02

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

129,02

5 129,02
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2330

630

2320

700

0690
0970
750

Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego
Turystyka
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róşnych
opłat
Wpływy z róşnych
dochodów
Administracja publiczna
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65 760,00

-65 760,00

0,00

0,00

5 040,00

-5 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 040,00

-5 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 040,00

-5 040,00

0,00

0,00

174 423,00

0,00

129,18

174 552,18

0,00

0,00

0,00

0,00

174 423,00

0,00

129,18

174 552,18

0,00

0,00

0,00

0,00

459,00

0,00

49,07

508,07

0,00

0,00

80,11

80,11

231 500,60

0,00

3 301,18

234 801,78
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0490

0970

756

0020
0310

0490

0690

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z róşnych
dochodów
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy
od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z róşnych
opłat

– 32134 –

Poz. 4765

0,00

0,00

0,00

0,00

231 500,60

0,00

3 301,18

234 801,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,50

151,50

524,60

0,00

3 149,68

3 674,28

8 609 209,50

0,00

232 157,54

8 841 367,04

0,00

0,00

0,00

0,00

8 609 209,50

0,00

232 157,54

8 841 367,04

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

5 000,00

9 500,00

2 408 732,50

0,00

200 628,94

2 609 361,44

0,00

0,00

22,00

22,00

5 410,00

0,00

6,60

5 416,60
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0910
801

0750

0830
0929
0970

2009

852

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierşawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z róşnych
dochodów
Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz
środków o których
mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu
środków europejskich
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
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91 000,00

0,00

26 500,00

117 500,00

2 016 474,20

0,00

24 760,20

2 041 234,40

1 429 328,20

0,00

100,20

1 429 428,40

2 016 474,20

0,00

24 760,20

2 041 234,40

1 429 328,20

0,00

100,20

1 429 428,40

68 330,00

0,00

7 000,00

75 330,00

385 028,00
447,61

0,00
0,00

13 360,00
100,00

398 388,00
547,61

42 100,00

0,00

4 300,00

46 400,00

201 365,82

0,00

0,20

201 366,02

13 578 223,00

0,00

4 267,60

13 582 490,60

0,00

0,00

0,00

0,00

13 578 223,00

0,00

4 267,60

13 582 490,60
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0690
0920

2910

853

0929
900

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róşnych
opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów
dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy,
pobranych nienaleşnie
lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

– 32136 –
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,60

17,60

1 850,00

0,00

1 250,00

3 100,00

4 800,00

0,00

3 000,00

7 800,00

892 282,87

0,00

400,00

892 682,87

297 442,87

0,00

400,00

297 842,87

892 282,87

0,00

400,00

892 682,87

297 442,87

0,00

400,00

297 842,87

0,00

0,00

400,00

400,00

1 650 815,44

0,00

795,00

1 651 610,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1 650 815,44

0,00

795,00

1 651 610,44

0,00

0,00

0,00

0,00
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0690
0920
0960
926

2320

bieżące

Wpływy z róşnych
opłat
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci pienięşnej
Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

– 32137 –

Poz. 4765

253 000,00

0,00

168,60

253 168,60

3 500,00

0,00

600,00

4 100,00

0,00

0,00

26,40

26,40

1 620,00

-1 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620,00

-1 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620,00

-1 620,00

0,00

0,00

67 811 869,71

-72 420,00

332 190,00

68 071 639,71

1 726 771,07

0,00

500,20

1 727 271,27

9 000,00

-0,25

0,25

9 000,00

9 000,00

-0,25

0,25

9 000,00

9 000,00

-0,25

0,25

9 000,00

9 000,00

-0,25

0,25

9 000,00

majątkowe
853

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
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majątkowe

Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz
6207 środków, o których
mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu
środków europejskich
Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz
6209 środków, o których
mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu
środków europejskich
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

– 32138 –

Poz. 4765

8 892,00

0,00

0,25

8 892,25

108,00

-0,25

0,00

107,75

4 232 549,52

-0,25

0,25

4 232 549,52

3 985 724,52

-0,25

0,25

3 985 724,52

72 044 419,23

-72 420,25

332 190,25

72 304 189,23

5 712 495,59

-0,25

500,45

5 712 995,79

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Poz. 4765
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/87/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 22 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Jan Radzik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32144 –

Poz. 4765

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/87/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 22 września 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grybów na 2011 rok.
Dział

Rozdział

Nazwa zadania

1

2

600

60016

801

80101

853

85395

900

90001

921

92116

3
Wykonanie nawierzchni betonowej na drogach
gminnych
Dofinansowanie zakupu placu zabaw w Szkole Podstawowej w Cieniawie
Zakup serwera dla GOPS
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa
Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grybowie
Ogółem

Inwestycje
Zmniejszenia ( - ) Zwiĉkszenia ( + )
4
5
100 000,00
2 240,00
0,25

0,25

500 000,00

12 257,49
500 000,25

114 497,74

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Radzik
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/87/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 22 września 2011 r.
Zwiĉkszenia i zmniejszenia planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grybów w 2011 rok.

Dz

Rozdz

Nazwa

1

2

3
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe
poşarne

754

75412

Rodzaj dotacji
z budşetu

Zmniejszenia

Zwiększenia

dla jednostek sektora finansów
publicznych

4

5

6

7

7 520,00

Dotacja celowa
z budşetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych
do realizacji
stowarzyszeniom
w tym:
OSP Biała Nişna
OSP
w Binczarowa
OSP Stróşe
OSP Wawrzka
801
80104

Oņwiata
i wychowanie
Przedszkola

dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych
8

7 520,00

7 520,00

7 520,00

7 520,00

7 520,00
1 500,00

7 520,00
1 500,00

690,00

690,00

3 500,00
1 830,00

3 500,00
1 830,00

57 000,00
27 000,00
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Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla państwowej
instytucji kultury
80105

15 000,00

85404

Przedszkola
specjalne

92109

30 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka

30 000,00

25 000,00
25 000,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby

25 000,00

12 257,49

Dotacja podmiotowa z budşetu
dla Gminnego
Ośrodka Kultury
92116

12 000,00

30 000,00

Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
921

15 000,00

12 000,00

Dotacja podmiotowa z budşetu
dla państwowej
instytucji kultury
854

Poz. 4765

Biblioteki

12 257,49
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury
Dotacje celowe
z budşetu na
finansowanie
i dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Razem

30 957,49

18 700,00

17 753,00

18 700,00

17 753,00

12 257,49

12 257,49

12 257,49

12 257,49

12 257,49

25 000,00

12 257,49

120 477,49
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Radzik
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/87/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 22 września 2011 r.

Zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.
Dział
1
630

Rozdział
2

§
3

63095
2320
926
92605
2320

Nazwa
4
Turystyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem

Plan
5
5 040,00
5 040,00
5 040,00
1 620,00
1 620,00
1 620,00
6 660,00
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Przewodniczący Rady Gminy: Jan Radzik
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4766
4766

UCHWAŁA NR XII/59/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie opłat za dodatkowe ņwiadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe
w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r,. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256. poz. 2572 z póŝn. zm) Rada Gminy
Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę JerzmanowicePrzeginia realizują nieodpłatnie 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego,
obejmującą
nauczanie,
wychowanie
i opiekę,
w godzinach otwarcia przedszkola, ustalonych statutem.
2. W czasie określonym w ust. 1 zapewnia się realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a w grupach dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne takşe zajęcia z religii.
§ 2.
1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza zakres
zajęć określonych w § 1 są odpłatne.
2. Rodzice. przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu oraz zakres usług w zakresie wyşywienia w danym roku szkolnym.
3. Szczegółowy zakres świadczeń, czas pobytu dziecka
w przedszkolu i rodzaj usług świadczonych przez
przedszkole na rzecz dziecka, wykraczających poza
zakres zajęć określonych w §1 oraz zasady pobierania
opłat miesięcznych określa umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami dziecka, przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do
przedszkola.
się:

§ 3. Na usługę określoną w § 2 ust. 1 i 3 składają

1) zabawy i gry dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze ,rozwijające zainteresowania
otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe dzieci , wspomagające rozwój
ruchowy dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
6) zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze,
7) zajęcia prowadzone w ramach programów autorskich,
8) zajęcia z logopedą
9) zajęcia mające na celu zapobieganie i korygowanie
wad postawy,
10) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne przygotowujące dzieci do konkursów i przeglądów twórczości
dziecięcej,

11) zajęcia z rytmiki,
12) zajęcia z nauki języków obcych,
13) zabawy dowolne dzieci kształtujące umiejętności
społecznych oraz utrwalające czynności samoobsługowe , nawyki higieniczne i kulturalne,
14) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko
zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,
15) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu
dziecka (rozkładanie leşaków i pościeli oraz pomoc
przy rozbieraniu i ubieraniu się dziecka, świadczona
przez pracowników obsługi);
16) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem
(w tym czasie pomoc przy czynnościach fizjologicznych dziecka świadczona przez pracowników obsługi);
17) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego
samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,
18) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych
oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.
§ 4.
1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1,32 zł.
Opłatę pobiera się za kaşdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki
godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin,
w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 3.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnoszone są przez
rodziców (opiekunów prawnych) z dołu do dnia
5 kaşdego miesiąca, następującego po miesiącu
w którym nastąpiło świadczenie
4. W razie nieobecności dziecka w godzinach wykraczających poza podstawę programową i opłaconych,
zwrot nadpłaconej stawki ulega rozliczeniu do dnia
15 następnego miesiąca.
§ 5.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia
dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez
dziecko ze świadczeń opiekuńczo- wychowawczych,
o których mowa w § 2.
2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia
opiekuńczo- wychowawcze, o których mowa w § 2
określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy
dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem
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prawnym) dziecka, z zachowaniem zasad ustalonych
w niniejszej uchwale.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/137/2000 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 13 listopada 2000 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce (czesnego) w Przedszkolach Samorządowych na
terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Poz. 4766,4767

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Zbigniew Synowiec

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
4766

4767
4767

UCHWAŁA NR XIV/66/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 3 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 211, art.212,
i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budşetu
na łączna kwotę 180000,00 zł
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

2) zmniejszenia planu wydatków bieşących o kwotę
39000,00 zł.
§ 2. Zmiany w budşecie wystąpiły w związku
z potrzebą dokonania korekt w planie wydatków.
W związku z powyşszym w Uchwale Budşetowej Gminy
Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011 Nr V/22/2011
z dnia 24 lutego 2011 roku dokonuje się zmiany
w następujący sposób:
1) w planie wydatków budşetu Gminy Jerzmanowice –
Przeginia na rok 2011 dokonuje się zmian jak ponişej:

1) zmniejszenia planu wydatków bieşących o kwotę
39000,00 zł,

Dział
600

Rozdział
60014
60016
60017

801
80101
852
85203

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Treņć
Zmniejszenia
Transport i łącznoņć
50000,00
Drogi publiczne powiatowe
50000,00
1) wydatki bieşące
50000,00
Drogi publiczne gminne
1) wydatki majątkowe
Drogi wewnĉtrzne
1) wydatki bieşące
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1) wydatki majątkowe
Pomoc społeczna
130000,00
Oņrodki wsparcia
130000,00
1) wydatki majątkowe
130000,00
Razem wydatki
180000,00

Zwiĉkszenia
50000,00

39000,00
39000,00
11000,00
11000,00
130000,00
130000,00
130000,00

180000,00

a) w planie wydatków bieşących budşetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011 jak ponişej:

Dział
600

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Rozdział
Treņć
Zmniejszenia
Transport i łącznoņć
50000,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
50000,00
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşace
50000,00
60017
Drogi wewnĉtrzne
(1) Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:

Zwiĉkszenia
11000,00

11000,00
11000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
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(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych
Razem wydatki
Razem zmniejszenia wydatków bieżących

11000,00
50000,00
39000,00

11000,00

b) w planie wydatków majątkowych budşetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011 jak ponişej:
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Rozdział
Treņć
Zmniejszenia Zwiĉkszenia
Transport i łącznoņć
39000,00
60016
Drogi publiczne gminne
39000,00
w tym:
I. Budowa infrastruktury drogowej ( drogi ) w m. Racławi39000,00
ce
801
Oņwiata i wychowanie
130000,00
80101
Szkoły podstawowe
130000,00
w tym:
I.Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół
w Jerzmanowicach, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi
130000,00
w Jerzmanowicach
852
Pomoc społeczna
130000,00
85203
Oņrodki wsparcia
130000,00
w tym:
I. Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego dla
Środowiskowego Domu Samopomocy
130000,00
w Jerzmanowicach
Razem wydatki majątkowe
130000,00
169000,00
Razem zwiĉkszenia wydatków majątkowych
39000,00
Dział
600

2) załącznik Nr 1 do Uchwały Budşetowej Nr V/22/2011
Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2011 z dnia
24 lutego 2011; planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, otrzymuje nowe brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
§ 3. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla
uchwał budşetowych.
Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Zbigniew Synowiec

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/66/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 paŝdziernika 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
W 2011 ROKU
Dz.
400

Rozdz.
40002

600
60014

750
75023

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody
dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
dotacja na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota
180000,00
180000,00
180000,00
1250000,00
1250000,00
1250000,00

1000,00
1000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

801
80104

852
85203

900
90001
90002

921
92109
92116
926
92605
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dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Pomoc społeczna
Oņrodki wsparcia
dotacja celowa zbudşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego
Gospodarka odpadami
dotacje celowe przekazane gminmie na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacje celowe z budşetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poşytku publicznego
dotacja celowa zbudşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
RAZEM - DOTACJE
w tym
dotacje przedmiotowe
dotacje podmiotowe
dotacje celowe
w tym
dotacje celowe w zakresie wydatków bieşących
dotacje celowe inwestycyjne

1000,00

475000,00
475000,00
175000,00
300000,00
228360,00
228360,00
228360,00
176000,00
170000,00
170000,00
6000,00
6000,00
639000,00
370000,00
370000,00
269000,00
269000,00
120000,00
120000,00
111000,00

9000,00
3069360,00
w tym;
170000,00
939000,00
1960360,00
529360,00
1431000,00
Przewodniczący

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Zbigniew Synowiec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/66/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 paŝdziernika 2011 r.
UZASADNIENIE:
Zmiany w budşecie wystąpiły w związku z:
1) koniecznością zabezpieczenia środków celem realizacji
zadania w ramach przyznanej dotacji celowej na
utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół
w Jerzmanowicach, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi w Jerzmanowicach,
4767

2) przesunięciem zabezpieczonej kwoty w wysokości
50000,00 na budowę chodnika w m. Racławice
w ramach WIS:
na zadanie inwestycyjne pn „Budowa infrastruktury drogowej (drogi) w m. Racławice” w kwocie
39000,00 zł
na remont dróg rolniczych 11000,00 zł w m. Racławice.
Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Zbigniew Synowiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
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4768
4768

UCHWAŁA NR 88/XI/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 7 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina
Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art.
239, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240
z póŝniejszymi zmianami) 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 póŝniejszymi zmianami )
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budşecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok:
1. Zmniejsza się plan dochodów budşetu Gminy o kwotę
145.440,00, z tego:
1) dochody bieżące 55.440,00

2. Zmniejsza się plan wydatków budşetu Gminy o kwotę
145.440,00 , z tego:
1) wydatki bieżące 62.505,29
2) wydatki majątkowe 82.934,71
jak w tabeli Nr 2 i Nr 3 niniejszej Uchwały
§ 2. Dokonuje się zmiany kwot dotacji udzielonych
z budşetu Gminy Łososina Dolna ujętego w załączniku
Nr 1 do Uchwały Budşetowej Gminy Łososina Dolna na
2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 25 stycznia 2011 roku , który otrzymuje nowe
brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
§ 3. W wyniku dokonanych zmian budşet Gminy
Łososina Dolna na 2011 rok wynosi:

2) dochody majątkowe 90.000,00 jak w tabeli Nr 1
niniejszej Uchwały

1.Dochody budżetu , w tym;

32.795.074,68

1)
dochody bieżące;
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2)
dochody majątkowe
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3

30.117.911,58
946.612,22

2. Wydatki budżetu ,w tym:

39.591.948,90

1)
wydatki bieżące w tym:
a)
wydatki bieşące jednostek budşetowych , z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b)
wydatki na dotacje na zadania bieşące
c)
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
d)
wydatki bieşące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
e)
wydatki na obsługę długu publicznego
2)
wydatki majątkowe, w tym:
a)
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt. 2 i 3

30.320.476,81
20.559.585,23
13.325.391,10
7.234.194,13
1.089.729,71
7.418.061,42
986.807,71

3. Wynik –deficyt
4. Przychody budżetu, z czego:

-6.796.874,22
7.316.874,22

1) z zaciąganych kredytów
2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

5. Rozchody budżetu
§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.

2.677.163,10
326.202,00

266.292,74
9.271.472,09
9.271.472,09
1.498.245,29

4.800.000,00
2.516.874,22

520.000,00
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Tabela Nr 1

Zmiany planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2011 rok
Dział

801

926

Rozdział

80101

§

0750

0970
92605
2710

Ŝródła dochodów
bieżące

Zmniejszenie

Zwiększenie

Oņwiata i wychowanie

0,00

1 560,00

Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

1 560,00

0,00

1 560,00

Kultura fizyczna

-57 000,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wpływy z róşnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących

-57 000,00
-28 500,00

0,00
0,00

-28 500,00

0,00

-57 000,00

1 560,00

0,00

0,00

Rolnictwo i łowiectwo

-90 000,00

0,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

-90 000,00

0,00

-90 000,00

0,00

-90 000,00

0,00

-90 000,00

0,00

-90 000,00

0,00

-147 000,00

1 560,00

-90 000,00

0,00

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

010

01010
6298

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

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

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
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Tabela Nr 2
Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2011 rok

Przewodniczący Rady: Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
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Tabela Nr 3
Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Łososina Dolna na 2011 rok
Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Rolnictwo i łowiectwo

010

01010
6058

Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
w tym: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy - osiedle Stara
Wieś

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921
92116

6229

Przed zmianą

Po zmianie

-90 000,00

2 926 780,00

2 947 380,00

-90 000,00

2 857 380,00

90 000,00

-90 000,00

0,00

90 000,00

-90 000,00

0,00

1 372 000,00

7 065,29

1 379 065,29

0,00

7 065,29

7 065,29

0,00

7 065,29

7065,29

0,00

7 065,29

7065,29

9 354 406,80

-82 934,71

9 271 472,09

Biblioteki
Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
w tym: "Budowa zintegrowanego
systemu informacji i zarządzania
zbiorami 33 bibliotek w woj. małopolskim z uşyciem technologii teleinformatycznych

Razem

Zmiana

3 016 780,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 88/XI/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 7 paŝdziernika 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2011 roku

Dz.

600

801

Rozdz.

60014

80103

Nazwa i jednostka
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Powiat Nowosądecki
(pomoc dla Powiatu
Nowosądeckiego)

Oņwiata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
Gmina Nowy Sącz
(Niepubliczne szkoły na
terenie Miasta Nowy Sącz
realizujące zadania wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)

Rodzaj dotacji z budżetu

dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)

Plan dotacji dla
jednostek sektora
finansów publicznych
150 000,00

150 000,00

54 200,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Plan dotacji dla
jednostek spoza
sektora finansów publicznych

234,00

247 872,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

80104

80104

80104

Przedszkola
Gmina Nowy Sącz
(Niepubliczne Przedszkola
na terenie Miasta Nowy
Sącz, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)
Przedszkola
Gmina Limanowa
(Niepubliczne Przedszkole na terenie Miasta Limanowa, do którego
uczęszczają dzieci z naszej
Gminy)
Przedszkola
Niepubliczne Przedszkola
na terenie Gminy

– 32156 –
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
dotacja podmiotowa
z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty (§ 2540)

Ochrona zdrowia

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Gmina Nowy Sącz
(Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

854
85404

90001
900

90002

92114

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Gminny Komunalny
Zakład Budżetowy
Gospodarka odpadami
Gminny Komunalny
Zakład Budżetowy
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe instytucje
kultury
Ognisko Artystyczne
w zakresie Muzykowania
Ludowego

921

92114

Pozostałe instytucje
kultury
Stowarzyszenie

48 966,00

5 000,00

247 872,00
1 000,00

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Gmina Nowy Sącz
(Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy)

Poz. 4768

1 000,00

20 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

dotacje celowe z budşetu
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność poşytku publicznego (§2360)

0,00

66 779,00

193 946,00

340 000,00
dotacja podmiotowa
z budşetu dla samorządowej instytucji kultury
(§ 2480)

0,00

20 000,00

260 725,00
Dotacja przedmiotowa
z budşetu dla samorządowego zakładu budşetowego (§ 2650)
Dotacja przedmiotowa
z budşetu dla samorządowego zakładu budşetowego (§ 2650)

0,00

20 000,00

200 000,00

20 000,00
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Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej
92116
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dotacja podmiotowa
z budşetu dla samorządowej instytucji kultury
(§ 2480)
dotacje celowe z budşetu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych
(§ 6229)

Poz. 4769

132 934,71

7 065,29

Kultura fizyczna

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej
Stowarzyszenia i Ludowe
Kluby Sportowe

146 000,00
dotacje celowe z budşetu
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność poşytku publicznego (§ 2360)

Ogółem

146 000,00

825 925,00

413 872,00
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

4769

4768

4769
4769

UCHWAŁA NR XI/185/11
RADY MIASTA OŅWIĈCIM
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oņwiĉcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnoņci za pobyt uczestników w oņrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy
w Oņwiĉcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu
ich pobierania.
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 p. zm.) oraz art. 50 ust. 6
i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z p. zm.) Rada Miasta Oņwiĉcim postanawia:
§ 1. Zmienić treść Uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom
Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyLp.

1
2
3
4
5
6
7

znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
za te usługi i trybu ich pobierania poprzez:
1. nadanie §2 ust. 5 brzmienia: „Ustala się miesięczną
opłatę stałą za pobyt wraz z zakresem usług, której
zasady obliczania określa ponişsza tabela, uwzględniając sytuację dochodową osób i rodzin ustaloną
zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy w odniesieniu do
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy."

Dochód na osobę w rodzinie wyraşony w % od kryterium dochodowego określonego w ustawie (dochody zaokrągla się do pełnego złotego)
do 100 % kryterium dochodowego
> 100 % ≤ 150 %
> 150 % ≤ 200 %
> 200 % ≤ 250 %
> 250 % ≤ 300 %
> 300 %≤ 500%
> 500%

Miesięczna odpłatność za pobyt
wraz z zakresem usług w zł.
bezpłatnie
60,00
100,00
150,00
200,00
250,00
350,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32158 –

2. nadanie §3 ust. 5 brzmienia: „Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są
w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie wywiadu środowiskowego potwierdzającego
zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2
oraz w przypadku usług specjalistycznych zlecenia
lekarskiego".

Poz. 4769,4770

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Hertig.

4769

4770
4770

UCHWAŁA NR XIV/88/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oņwiĉcim na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142
poz.1591 z 2001 r. z póŝń. zm.), art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budşetu Gminy na rok 2011
o kwotę 300.000 zł:
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095

2330

600
60017

2330

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 225.000 zł – dochody bieşące –
Podatek od nieruchomości (§ 0310),
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 75.000 zł – dochody bieşące –
Podatek rolny (§ 0320),
2. Dokonać przeniesień między działami oraz innych
przeniesień w planie dochodów budşetu Gminy na
rok 2011 wg ponişszego zestawienia:

Nazwa – treść.
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
W tym:
Dochody bieşące
W tym:
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Transport i łącznoņć
Drogi wewnętrzne
W tym:
Dochody bieşące
W tym:
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

Zwiększenie
35.750
35.750

Zmniejszenie

35.750
35.750

35.750
35.750
35.750
35.750

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4770

3. Ustala się dochody budşetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:
Dochody ogółem
w tym:
A) dochody bieżące, w tym:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
B) dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
§ 2.
1. Zwiększyć wydatki budşetu Gminy na rok 2011
o kwotę 133.523 zł:
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016
Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: „Modernizacja ul. Piwnicznej w Brzezince” – Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (§ 6050),
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016
Drogi publiczne gminne o kwotę 3.746 zł - wydatki bieşące: w tym: (1) wydatki bieşące jednostek
budşetowych: w tym: (1,2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup usług pozostałych (§ 4300),
• w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoşarowa rozdział 75412 Ochotnicze straşe poşarne o kwotę 62.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095

4270
600
60017

4270
758
75818

6800

41.287.421,89
38.187.721,89
241.649,00
3.099.700,00
0

inwestycyjne, zadanie: „Budowa budynku garaşowego z instalacjami wewnętrznymi w Porębie
Wielkiej przy ul. Wadowickiej” – Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (§ 6050),
• w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 17.777 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy
inwestycyjne, zadanie: „Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego jako pomoc finansowa na
zakup karetki pogotowia ratunkowego dla Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu”Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300),
2. Dokonać przeniesień między działami oraz innych
przeniesień w planie wydatków budşetu Gminy na
rok 2011 wg ponişszego zestawienia:

Nazwa – treść.
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup usług remontowych
Transport i łącznoņć
Drogi wewnętrzne
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup usług remontowych
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Rezerwy na inwestycje i na zakupy inwestycyjne ¹

Zwiększenie
35.750
35.750

Zmniejszenie

35.750
35.750
35.750
35.750
35.750
35.750
35.750
35.750
35.750
35.750
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
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900
90001

6050

6059

90095

6059

926
92601

6050

1
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Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
„Kanalizacja Gminy Oświęcim - etap Broszkowice – Babice – Brzezinka – cześć III”.
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego.
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z przepompowniami na terenie sołectwa Zaborze
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego.
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
w Rajsku (gm. Oświęcim) – etap I – modernizacja dróg” Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
„Budowa
kompleksu
boisk
sportowych
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
w Brzezince).

Poz. 4770
300.804.30
300.804,30

50.804,30

300.804,30
300.804,30
250.804,30
250.804,30
250.804,30
50.000

50.000
50.000

50.804,30
50.804,30
50.804,30
50.804,30

50.804,30
50.804,30

225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000

Na wniosek organu wykonawczego.

3. Ustala się wydatki budşetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:
Wydatki ogółem
w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

56.393.380,17
37.807.747,67
28.766.342,89
17.662.075,68

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4770

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieşące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
B) wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
b)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
2) zakup i objęcie akcji i udziałów
W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU
Bieşące
Majątkowe
§ 3. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w kwocie
15.105.958,28 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

134.500,00
245.974,00
146.234,00
99.740,00

§ 4.
1. Ustala
się
przychody
budşetu
16.014.201,28 zł
i rozchody
budşetu
908.243 zł w specyfikacji jak nişej:

• wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych
na rachunku bieşącym budşetu wynikającej z rozliczeń

952
950
V
992

350.000,00
18.585.632,50
18.451.132,50
15.283.566,30
3.167.566,20

kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych do budşetu
w łącznej kwocie 1.105.958,28 zł.

• zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,

Lp./ §
I
II
III
IV

11.104.267,21
4.554.739,00
3.865.937,00
270.728,78

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - Deficyt (I-II)
Przychody ogółem
w tym:
Przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy
Rozchody ogółem w tym:
Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek i kredytów

§ 5. Wydatki budşetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 po zmianach
wynoszą – jak w załączniku nr 1.

w kwocie
w kwocie

Wysokość w zł
41.287.421,89
56.393.380,17
-15.105.958,28
16.014.201,28
14.000.000,00
2.014.201,28
908.243,00
908.243,00

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Oświęcim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.

Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
Załącznik
do uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 września 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oņwiĉcim w roku 2011 rok
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

1
010

2

4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

5

01008

Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

dla jednostek sektora finansów publicznych
6
50.000
50.000
50.000

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7
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Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy

2.996.757
1.546.590
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

75412

711.808

314.000

164.721
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

754

259.638

1.025.808
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

60016

1.546.590

259.638
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

60014

Poz. 4770

164.721

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne

412.300

54.800

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania JST zlecane innym podmiotom
801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

357.500

301.507
301.507
Dotacje podmiotowe

854.713
854.713
854.713
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Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

803
80395

Szkolnictwo wyższe
Pozostała działalność
Dotacja celowa na
wspieranie inwestycji.

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85201

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze

68.777
17.777
17.777

12.000

30.000

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

12.000

16.000

5.000

12.000

5.258

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85228

15.000
15.000
15.000

21.000
Dotacja celowa przekazana powiatowi na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

852

301.507

30.000
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85154

Poz. 4770

74.700
45.000
45.000

19.200

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

19.200
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Pozostała działalność

5.258
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

901

90013

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt

92116

92605

5.258

41.000

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki

41.000

1.009.171

Dotacje podmiotowe
926

10.500
10.500

41.000

Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
921

Poz. 4770

1.009.171
1.009.171

Kultura fizyczna
i sport
Zadania z zakresu
kultury fizycznej

270.000
270.000
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:

270.000

4.487.470

1.623.713

OGÓŁEM DOTACJE 6.111.183
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1.863.884
- dotacje celowe 4.247.299
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2.690.855
- dotacje celowe inwestycyjne 1.556.444
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
Załącznik
do uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 września 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oņwiĉcim w roku 2011 rok
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

1
010

2

4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

5

01008

dla jednostek sektora finansów publicznych
6
50.000
50.000

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7
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Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

600
60004

Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

75412

711.808

314.000

164.721
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

754

259.638

1.025.808
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

60016

1.546.590

259.638
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

60014

50.000

2.996.757
1.546.590
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

60013

Poz. 4770

164.721

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne

412.300

54.800

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania JST zlecane innym podmiotom
801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

357.500

301.507
301.507

854.713
854.713
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Dotacje podmiotowe
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

803
80395

Szkolnictwo wyższe
Pozostała działalność
Dotacja celowa na
wspieranie inwestycji.

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85201

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

68.777
17.777
17.777

12.000

30.000

12.000

16.000

5.000

12.000

5.258

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85228

15.000
15.000
15.000

21.000
Dotacja celowa przekazana powiatowi na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

852

854.713
301.507

30.000
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85154

Poz. 4770

74.700
45.000
45.000

19.200
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Poz. 4771
19.200

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85295

Pozostała działalność

5.258
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

901

90013

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt

92116

41.000

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki

92605

41.000

1.009.171

Dotacje podmiotowe
926

5.258

41.000

Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
921

10.500
10.500

1.009.171
1.009.171

Kultura fizyczna
i sport
Zadania z zakresu
kultury fizycznej

270.000
270.000
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:

270.000

4.487.470

1.623.713

OGÓŁEM DOTACJE 6.111.183
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1.863.884
- dotacje celowe 4.247.299
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2.690.855
- dotacje celowe inwestycyjne 1.556.444
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
4771

4771
4771

UCHWAŁA NR X/76/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) oraz art. 13
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:

Poz. 4771

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach
budşetu Gminy Stryszawa na kwotę 58 560,00 zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5
bieżące
15 057 133,00
0,00

6

7

758

75801

2920
bieżące

853

85311

Róşne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Subwencje ogólne
z budşetu państwa
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

0,00
0,00

8 560,00
0,00

15 065 693,00
0,00

9 631 659,00

0,00

8 560,00

9 640 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 631 659,00

0,00

8 560,00

9 640 219,00

29 940 593,81
1 450 243,72

0,00
0,00

8 560,00
0,00

29 949 153,81
1 450 243,72

majątkowe
36 000,00

0,00

50 000,00

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

50 000,00

86 000,00
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Planowane dochody
30 937 867,81 złotych.

po

zmianach

Poz. 4771
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

938 714,00
451 704,00

0,00
0,00

50 000,00
0,00

988 714,00
451 704,00

30 879 307,81
1 901 947,72

0,00
0,00

58 560,00
0,00

30 937 867,81
1 901 947,72

wynoszą:

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na
kwotę 122 560,00 złotych.
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wynoszą:

§ 3.
1. § 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr
IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieşące jednostek budşetowych w kwocie
łącznej – „19 621 269,17„ zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 623 511,33 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych – 5 997 757,84 zł;"
2. § 2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Budşetowej na rok 2011
nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie: „wydatki na dotacje
na zadania bieşące – „1 750 572,00 „ zł; "

Poz. 4771

3. § 2 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr
IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
„4 554 181,00 „zł; "
§ 4.
1. § 2 ust. 3 Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr IV/21/11
Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku
otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę „3 409 562,00 „zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 3 409 562,00 zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 w kwocie 1 412 200,00 zł
- jak w tabeli nr 5.
Tabela Nr 5

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2011 r.
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Przyłącza wodociągowe
Ujęcie wody Lachowice
Projekt wodociągu Kuków przy drodze wojewódzkiej

Wartoņć
5
752 070,00
752 070,00
40 070,00
14 000,00
15 000,00
11 070,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

437 000,00
437 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

275 000,00
275 000,00

01010
6050

600
60013
6050

60014

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie

1 544 392,00
312 500,00
312 500,00
312 500,00

Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym
Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie

532 440,00
7 440,00
7 440,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

135 000,00
135 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

190 000,00
190 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
Droga Krzeszów

200 000,00

Drogi publiczne gminne

369 452,00

6050

60016

Treņć
4

200 000,00
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6050
60078
6050

720
72095
6639

754
75412
6050

6230

6300

801
80101
6050

80104
6050

80110
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Poz. 4771

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

369 452,00

Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Droga Stryszawa Siwcówka
Droga Krzeszów

330 000,00
330 000,00
134 000,00
196 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
OSP Lachowice

100,00
100,00
100,00

179 000,00
179 000,00
144 000,00
144 000,00

Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
OSP Krzeszów

30 000,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Gmina Zawoja

5 000,00

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Place zabaw
Dojście do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Termomodernizacja ściany budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lachowicach

30 000,00

5 000,00
257 200,00
6 500,00
6 500,00
5 000,00
1 500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie
Dojście do budynku Gimnazjum nr 1 w Stryszawie

244 700,00
31 500,00
30 300,00
1 200,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

130 000,00
130 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

6050

853
85311
6060

900
90001
6050

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup samochodu dla WTZ Kuków

215 000,00
215 000,00
215 000,00
215 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Kanalizacja Stryszawa

158 400,00
89 000,00
89 000,00
89 000,00
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6050
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Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa oświetlenia ulicznego

Poz. 4771

69 400,00
69 400,00
69 400,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

227 400,00
227 400,00
65 500,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

139 000,00
139 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00

92120
6050

926

Kultura fizyczna
76 000,00
Obiekty sportowe
76 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
76 000,00
Boisko Sportowe Stryszawa
40 000,00
Boisko sportowe Lachowice
36 000,00
Razem
3 409 562,00
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92601

Dział
010

Rozdział

§

01010
6057

6059

801
80110
6057

6059

600
60014
6057

6059

720
72095
6639

921
92120
6058

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

Wartoņć
712 000,00
712 000,00
437 000,00
437 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

275 000,00
275 000,00

Oņwiata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

213 200,00
213 200,00
130 000,00
130 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

325 000,00
325 000,00
135 000,00
135 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

190 000,00
190 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

100,00
100,00
100,00

161 900,00
161 900,00
139 000,00
139 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
6059

– 32178 –

Poz. 4771

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie
Razem

22 900,00
22 900,00
1 412 200,00

§ 5.
1. Róşnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowaną nadwyşkę budşetu w kwocie 661 000,00
która
zostanie
przeznaczona
na
wskazaną
w rozchodach budşetu spłatę kredytów i poşyczek
zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody budşetu w łącznej kwocie
2 687 194,00 i rozchody budşetu w łącznej kwocie
3 348 194,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela Nr 7
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.
Lp.
1
1
2
3
1
2

Treść
2
Przychody ogółem
Przychody z zaciągniętych poşyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Rozchody ogółem
Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek i kredytów, w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych poşyczek
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów

Klasyfikacja §
3
903
952
950
963
992

Kwota
4
2 687 194,00
445 030,00
1 854 000,00
388 164,00
3 348 194,00
445 030,00
2 903 164,00
83 164,00
2 820 000,00

§ 6. Załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2011 r.
Dotacje podmiotowe dla jednostek naleşących do sektora finansów publicznych w 2011 r.
Lp.

Dział

1

921

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

578 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

398 500,00

92116

Biblioteki

180 000,00
Ogółem

578 500,00

§ 7. Załącznik nr 3 do Uchwały Budşetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2011 r.
Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienaleşące do sektora finansów publicznych w 2011 r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania
Dotacja podmiotowa

Dotacja przedmiotowa

Dotacja celowa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
1

801

0,00
0,00

0,00
0,00

57 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

75412

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne

0,00

0,00

30 000,00

85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00
150 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00
0,00

0,00
0,00

140 000,00
140 000,00

803 972,00

0,00

340 000,00

80103

3

4

754

851

921
92120

5

926
92605

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Poz. 4771,4772
803 972,00
746 810,00

80101

2
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Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

Ogółem
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

4771

4772
4772

UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z póŝn. zm.). Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co
nastĉpuje:
Lp.
1
1.

Dział
2
801

2.

852

3.

853

§ 1. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów
budşetu na rok 2011 o kwotę 24.090,00 zł, w tym:
1) dochody bieşące: zwiększenie o kwotę 24.090,00 złotych
- jak ponişej:

Ŝródła dochodów
3
OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) dochody bieşące , z tego:
dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
POMOC SPOŁECZNA
a)dochody bieşące , z tego:
wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

zwiĉkszenie
4
1.000,00
1.000,00
1.000,00

zmniejszenie
5
-

2.500,00
2.500,00
44,00
2.456,00

-

20.590,00

-
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a)dochody bieşące , z tego:
dotacja celowa na realizację projektu „z angielskim za pan brat”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5
(§ 2007)
-Dotacja celowa na realizację projektu „z angielskim za pan brat”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5
(§ 2009)
Razem w tym:
- zwiększenie dochodów bieşących o kwotę 24.090,00 złotych
z czego na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 20.590,00 złotych
§ 2. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków
budşetu na 2011 rok o kwotę 24.090,00 złotych, z czego:
Lp.
1
1.

Dział
2
801

Rozdz.
3
80101

2.

852
85212

3.

853
85395

3.088,54

-

24.090,00

-

- jak ponişej:

4
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Razem , w tym: A. Wydatki bieżące +24.090,00 złotych
1) wydatki jednostek budşetowych +3.500,00, z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
+3.500,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego +20.590,00 złotych

1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budşetu w kwocie 582.922,80 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-

1) wydatki bieşące: zwiększenie o kwotę 24.090,00 złote

Nazwa – rodzaj wydatku

§ 3.

20.590,00
17.501,46

zwiĉkszenie
5
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00

zmniejszenie
6
-

2.500,00
2.500,00
2.500,00
20.590,00

-

20.590,00
20.590,00
20.590,00

-

24.090,00

-

-

§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu w wysokości 1.251.774,80 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budşetu w wysokości 668.852,00 złote,
w specyfikacji jak ponişej:

- zaciąganych kredytów w kwocie 582.922,80 złotych
A.

B.

C.

DOCHODY (A1 + A2)
A 1 – Dochody bieżące
A 2 – Dochody majątkowe
WYDATKI (B1+ B2)
B 1 - Wydatki bieżące
B 2 - Wydatki majątkowe
DEFICYT ( A – B )

11.055.481,44
9.906.540,50
1.148.940,94
11.638.404,24
9.397.002,35
2.241.401,89
-582.922,80
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PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

1.251.774,80

w tym:

E.

1. KREDYT
2. NADWYŻKA BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH
3. INNE ( WOLNE ŅRODKI )
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

1.000.000,00
251.774,80
668.852,00

w tym:
1. SPŁATA KREDYTÓW

668.852,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

4772

4773
4773

UCHWAŁA NR IX/50/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy z dnia 2 wrzeņnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z póŝn. zm.). Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1.
1. W Uchwale Nr VIII/43/2011 Rady Gminy z dnia
2 września 2011 roku w związku z oczywistą pomyłką
pisarską dokonuje się zmian w § 2:
a) w wydatkach bieşących w dziale 400 rozdziale
40002 w tym: w wydatkach jednostek budşetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań –
w miejsce
pomyłkowo
wpisanej
kwoty
45.000,00 złotych – wpisuje się kwotę 45.268,90 złotych

Lp.
1
1.

Dział
2
010

Rozdz.
3
01095

2.

600
60013

b) w dziale 150 rozdziale 15011 treść: „dotacje na zadania bieşące, w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się treścią:
„wydatki
na
programy
finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego”.
2. Paragraf 2 Uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy
z dnia 2 września 2011 roku otrzymuje nowe
brzmienie uwzględniające sprostowanie omyłki
zgodnie z brzmieniem jak ponişej:
Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków budşetu na 2011 rok o kwotę 1.627.317,64 złote , z czego:
1) wydatki
bieşące:
zmniejszenie
o
49.032,70 złote
2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o
1.578.284,94 złote
- jak ponişej:

Nazwa – rodzaj wydatku
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
a) wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w zakresie
obejmującym: budowę chodnika prawostronnego, kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni dł. około 510 mb w m.
Polanka Wielka w odc. 080 km 4+920-5+430” (projekt)

zwiĉkszenie
5
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

kwotę
kwotę

zmniejszenie
6
35.000,00
-
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3.

150
15011

4.

400
40002

5.

750
75023

6.

801
80104

7.

851
85111

85121

8.

852
85203

85212

9.

853
85395

10.

900
90001

11.

921
92109
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Drogi wewnętrzne
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
a)wydatki bieşące, z tego:
dotacje na zadania bieşące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ
Dostarczanie wody
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki majątkowe, w tym: zakup programu do księgowości podatkowej
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
a)wydatki majątkowe, z tego:
-dotacja na zakupy inwestycyjne
Lecznictwo ambulatoryjne
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
a)wydatki bieşące, z tego:
dotacje na zadania bieşące
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć, w tym:
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód, w tym:
a)wydatki majątkowe, z tego:
-inwestycja „budowa kanalizacji sanitarnej”, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby, w tym:
a) wydatki bieşące, z tego:

Poz. 4773
31.033,00
31.033,00
31.033,00
31.033,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
31.033,00
31.033,00
31.033,00
31.033,00
-

-

45.268,90

10.000,00
10.000,00
10.000,00

45.268,90
45.268,90
45.268,90
45.268,90
-

5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
9.305,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.305,00
4.305,00
4.305,00
4.305,00
448,20
438,08
438,08
438,08
10,12

-

10,12
10,12
10,12
147.196,07
147.196,07
147.196,07
147.196,07
-

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
1.789.481,01
1.789.481,01
1.789.481,01
1.789.481,01
1.789.481,01

14.000,00
14.000,00
-

14.000,00
14.000,00
14.000,00
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- dotacje na zadania bieşące
b) wydatki majątkowe, z tego:
dotacje na zakupy inwestycyjne
Razem, w tym: A. Wydatki bieżące -49.032,70 złotych
1) wydatki jednostek budşetowych -35.470,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.470,78
2) dotacje na zadania bieşące -44.594,92 złote
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
+31.033,00
B. Wydatki majątkowe +211.196,07 złotych
-1.789.481,01złote, z czego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.789.481,01złote
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

Poz. 4773,4774
14.000,00
14.000,00
287.482,27

14.000,00
1.914.799,91

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

4773

4774
4774

UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Polanka Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 14 ust. 5 pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1.
Usługi
świadczone
przez
przedszkola
w zakresie
podstawy
programowej
określonej
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 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 5 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do
piątku) w godzinach od 8:00 do 13:00.
§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczowychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie.
§ 3.
1. Poza godzinami, o których mowa w § 1 ustala się
opłatę za kaşdą rozpoczętą godzinę korzystania
dziecka
z usług
opiekuńczo-wychowawczych
w wysokości 0,10% minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz

zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych.
4. Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się z do dnia 15
kaşdego miesiąca, w którym przedszkole świadczy
usługi.
5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje:
1) opłaty za posiłki, którą ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole,
2) opłaty za zajęcia dodatkowe, np. nauka języka obcego, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, realizowane na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców
czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Opłatę, o której mowa w ust. 2 obnişa się o 40% dla
drugiego i kolejnego dziecka z rodziny, które uczęszcza do danego przedszkola.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
w danym miesiącu, naliczoną na ten miesiąc opłatę
pomniejsza się o kwotę wynikającą z nieobecności
dziecka w przedszkolu.
8. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola
w trakcie trwania miesiąca wnosi się opłatę proporcjonalną liczoną od dnia zapisania dziecka do przedszkola.
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§ 4.
1. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez
przedszkola określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
2. Miesięczną wysokość i zasady wnoszenia opłaty za
zajęcia dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 5
pkt 2), określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
podmiotem
organizującym
zajęcia,
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

Poz. 4774,4775,4776

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka i Dyrektorowi Samorządowego
Przedszkola w Polance Wielkiej.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
2. Uchwała podlega takşe ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polanka Wielka i w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy
Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Polanka
Wielka.

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

4774

4775
4775

UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 14a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Dz 2004 roku, Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Gminy Polanka Wielka
uchwala:
§ 1.
1. Zwrot kosztów przejazdu dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zameldowanego na terenie Gminy Polanka Wielka
i opiekuna do najblişszego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego
odległość z domu przekracza 3 km następuje
w formie
ryczałtu
miesięcznego
w wysokości
120,00zł.
2. Ryczałt nie przysługuje za miesiąc, w którym dziecko
było nieobecne w przedszkolu w ciągu całego miesiąca w oparciu o wcześniejszą pisemną informację
rodziców (opiekunów prawnych) złoşoną do dyrektora przedszkola, najpóŝniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego tę nieobecność.

3. Ryczałt wypłacany będzie w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Polanka Wielka lub przelewem na wskazany przez
rodziców rachunek bankowy za kaşdy miesiąc roku
szkolnego w terminie do 10 następnego miesiąca.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/229/10 Rady Gminy
Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 roku w sprawie
zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych
na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
2011 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu takşe na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Samorządowego Przedszkola
w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

4775

4776
4776

UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) oraz art. 13
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów
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normatywnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – Rada
Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

010

01095

2310

750

75023

0920

Rolnictwo
i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe
otrzymane z gminy
na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki

Poz. 4776

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach
budşetu Gminy Stryszawa na kwotę 724 500,00 zł

Plan przed
zmianą
5
bieżące
230 966,68

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

0,00

35 400,00

266 366,68

0,00

0,00

0,00

0,00

10 966,68

0,00

35 400,00

46 366,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 400,00

35 400,00

143 978,41

0,00

3 000,00

146 978,41

0,00

0,00

0,00

0,00

47 784,41

0,00

3 000,00

50 784,41

0,00

0,00

0,00

0,00

7 700,00

0,00

3 000,00

10 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
756

75615

0340
0910

75616

0330
0910

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od środków
transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek leśny
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków
i opłat

– 32186 –

Poz. 4776

6 868 435,00

0,00

7 286,00

6 875 721,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498 300,00

0,00

2 200,00

500 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

1 300,00

5 500,00

10 100,00

0,00

900,00

11 000,00

1 234 500,00

0,00

2 500,00

1 237 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 600,00
5 000,00

0,00
0,00

1 500,00
1 000,00

72 100,00
6 000,00
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75618

0910

75647

0690
758

75801

2920
801

Wpływy z innych
opłat stanowiących
dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków
i opłat
Pobór podatków,
opłat
i niepodatkowych
naleşności budşetowych
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róşnych
opłat
Róşne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa
subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne
z budşetu państwa
Oświata
i wychowanie

– 32187 –

Poz. 4776

270 500,00

0,00

2 000,00

272 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

2 000,00

2 500,00

300,00

0,00

586,00

886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

586,00

786,00

14 991 533,00
0,00

0,00
0,00

65 600,00
0,00

15 057 133,00
0,00

9 566 059,00

0,00

65 600,00

9 631 659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 566 059,00

0,00

65 600,00

9 631 659,00

443 700,00

0,00

6 000,00

449 700,00
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80101

0750

80110

0750

0970
921

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierşawy składników majątkowych
Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Gimnazja
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierşawy składników majątkowych
Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z róşnych
dochodów
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

– 32188 –

Poz. 4776

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00
0,00

2 000,00
0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

2 000,00

2 700,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00
0,00

7 700,00
0,00

2 700,00

0,00

500,00

3 200,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

1 253 200,00

0,00

1 000,00

1 254 200,00
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92109

2710

bieżące

010

01010

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa
otrzymana z tytułu
pomocy finansowej
udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
bieşących
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Rolnictwo
i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi

– 32189 –

Poz. 4776

1 251 400,00

0,00

0,00

1 251 400,00

1 500,00

0,00

1 000,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

1 000,00

2 500,00

29 813 270,81
1 450 243,72

0,00
0,00

118 286,00
0,00

29 931 556,81
1 450 243,72

majątkowe
463 490,00

-463 490,00

462 774,00

462 774,00

0,00

0,00

451 704,00

451 704,00

463 490,00

-463 490,00

462 774,00

462 774,00
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6297

6630

6680

600

60014

6680

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych ŝródeł
Dotacje celowe
otrzymane
z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wpłata środków
finansowych
z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budşetowego
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne
powiatowe
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłata środków
finansowych
z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budşetowego
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Poz. 4776

0,00

0,00

451 704,00

451 704,00

0,00

0,00

451 704,00

451 704,00

463 490,00

-463 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 070,00

11 070,00

262 500,00
0,00

0,00
0,00

107 440,00
0,00

369 940,00
0,00

0,00

0,00

7 440,00

7 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 440,00

7 440,00
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60078

6330

853

85311

6290

majątkowe

Usuwanie skutków
klęsk şywiołowych
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe
otrzymane z budşetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków
gmin)
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych ŝródeł
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

– 32191 –

Poz. 4776

100 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

795 990,00
0,00

-463 490,00
0,00

606 214,00
451 704,00

938 714,00
451 704,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ
zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

– 32192 –
30 609 260,81
1 450 243,72

Poz. 4776
- 463 490,00
0,00

Planowane dochody po zmianach wynoszą: 30 870 270,81 złotych.
§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na kwotę 784 010,00 złotych.

724 500,00
451 704,00

30 870 270,81
1 901 947,72

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32193 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32194 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32195 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32196 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32197 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32198 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32199 –

Poz. 4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

Planowane wydatki
30 186 270,81 złotych.

po

zmianach

– 32200 –

wynoszą:

§ 3.
1. § 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budşetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieşące jednostek budşetowych w kwocie
łącznej – 19 623 712,17 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 679 935,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych – 5 943 777,17 zł;"
2. § 2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Budşetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki na dotacje
1 728 272,00 zł; "

na

zadania

bieşące

–

3. § 2 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Budşetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

Poz. 4776

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
4 526 141,00 zł; "
4. § 2 ust. 2 pkt. 4 Uchwały Budşetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieşące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 291 283,64
zł; z czego:
a) ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej – 246 997,48 zł;"
§ 4. § 2 ust. 3 Uchwały Budşetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 366 862,00 zł, w tym: "
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
3 366 862, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w kwocie 1 436 200,00 zł
– jak w tabeli nr 5.
Tabela Nr 5

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2011 r.
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Przyłącza wodociągowe
Ujęcie wody Lachowice
Projekt wodociągu Kuków przy drodze wojewódzkiej

Wartoņć
5
761 070,00
761 070,00
40 070,00
14 000,00
15 000,00
11 070,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

440 000,00
440 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

281 000,00
281 000,00

01010
6050

600
60013
6050

60014

Treņć
4

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie

1 559 392,00
312 500,00
312 500,00
312 500,00

Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym
Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie

547 440,00
7 440,00
7 440,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

140 000,00
140 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

200 000,00
200 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
Droga Krzeszów

200 000,00

6050

200 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

60016
6050
60078
6050

720
72095
6639

754
75412
6050

6230

6300

801

– 32201 –
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Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

449 452,00
449 452,00

Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Droga Stryszawa Siwcówka
Droga Krzeszów

250 000,00
250 000,00
150 000,00
100 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
OSP Lachowice

100,00
100,00
100,00

185 000,00
185 000,00
150 000,00
150 000,00

Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych, w tym:
OSP Krzeszów

30 000,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Gmina Zawoja

5 000,00

30 000,00

5 000,00

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Place zabaw

248 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

243 500,00
30 300,00
30 300,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

130 000,00
130 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

80101
6050

80110
6050

853
85311
6060

900
90001
6050

90015
6050

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup samochodu dla WTZ Kuków

150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Kanalizacja Stryszawa

169 400,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa oświetlenia ulicznego

69 400,00
69 400,00
69 400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
921
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

227 400,00
227 400,00
65 500,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

139 000,00
139 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00

92120
6050

926
92601
6050

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko Sportowe Stryszawa
Boisko sportowe Lachowice
Razem

66 000,00
66 000,00
66 000,00
30 000,00
36 000,00
3 366 862,00

W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział
010

Rozdział

§

01010
6057

6059

801
80110
6057

6059

600
60014
6057

6059

720
72095
6639

921
92120
6058

6059

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

Wartoņć
721 000,00
721 000,00
440 000,00
440 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

281 000,00
281 000,00

Oņwiata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

213 200,00
213 200,00
130 000,00
130 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

340 000,00
340 000,00
140 000,00
140 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

200 000,00
200 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

100,00
100,00
100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

161 900,00
161 900,00
139 000,00
139 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, w tym:
Zakup wyposaşenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00

Razem

1 436 200,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32203 –

§ 5.
1. Róşnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowaną nadwyşkę budşetu w kwocie 684 000,00
która
zostanie
przeznaczona
na
wskazaną
w rozchodach budşetu spłatę kredytów i poşyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Poz. 4776,4777

2. Ustala się przychody budşetu w łącznej kwocie 2 687
194,00 i rozchody budşetu w łącznej kwocie
3 371 194,00 zł,
– zgodnie z tabeli nr 7.

Tabela Nr 7
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Lp.
1

Treść
2
Przychody ogółem
Przychody z zaciągniętych poşyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Rozchody ogółem
Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek i kredytów, w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych poşyczek
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów

1
2
3
1
2

Klasyfikacja §
3
903
952
950
963
992

Kwota
4
2 687 194,00
445 030,00
1 854 000,00
388 164,00
3 371 194,00
445 030,00
2 926 164,00
106 164,00
2 820 000,00

§ 6. 1. § 4 ust. 3, pkt 3 Uchwały Budşetowej na rok
2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków budşetu Unii Europejskiej
w kwocie 445 030,00 złotych,"

„poşyczek zaciągniętych w roku 2011 w wysokości
445 030,00 zł, z czego:

§ 7. Załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej na rok
2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2011 r.
Dotacje podmiotowe dla jednostek naleşących do sektora finansów publicznych w 2011 r.
Lp.

Dział

1

921

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

552 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

372 500,00

92116

Biblioteki

180 000,00
Ogółem

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa

552 500,00
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

4776

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32204 –

Poz. 4777

4777
4777

UCHWAŁA NR IX/72/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należnoņci pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stryszawa oraz jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bĉdzie pomoc
publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 59 ust 1, 2, 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy
Stryszawa, uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umorzenia, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Stryszawa oraz jednostkom podległym zwanych
dalej „naleşnościami od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanej dalej
„dłuşnikami”, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Naleşnościami pienięşnymi, o których mowa
w pkt 1, są zaległe i bieşące naleşności pienięşne
(naleşność główna) przypadająca od jednego
dłuşnika wraz z naleşnymi odsetkami i kosztami
dochodzenia naleşności (naleşności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia spłaty
lub rozłoşenia na raty, a jeşeli naleşność główna
została zapłacona – suma naleşności ubocznych.
3. Przepisów uchwały nie stosuje się do naleşności
pienięşnych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty regulują
odrębne przepisy.
4. Umarzanie, odraczanie spłaty oraz rozłoşenie na
raty naleşności następuje na podstawie wyraşonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli
organu uprawnionego.
5. Umarzanie, odraczanie spłaty oraz rozłoşenie na
raty naleşności pienięşnych moşe dotyczyć całości
lub części naleşności.
§ 2.
1. Naleşności cywilnoprawne, o których mowa w § 1
mogą być umorzone w całości, jeşeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając şadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6 000zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego moşna by egzekwować
naleşność, a odpowiedzialność z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, z wyłączeniem
likwidacji jednostek określonych w art. 12 ust. 4
i art. 16 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 póŝn. zm.),
5) ściągnięcie naleşności zagraşa waşnemu interesowi dłuşnika lub interesowi publicznemu, przy
czym za:
a) waşny interes dłuşnika uwaşa się w szczególności: znaczne obnişenie zdolności płatniczych dłuşnika, spowodowane zdarzeniem losowym (np.: powódŝ, poşar, kradzieş, cięşka
choroba i/lub inna trudna sytuacja şyciowa
mająca wpływ na zdolność płatniczą dłuşnika,
której nie moşna było przewidzieć),
b) interes publiczny- rozumie się potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno słuşyć zbiorowości lokalnej lub całemu społeczeństwu.
2. W przypadku gdy oprócz dłuşnika głównego są
zobowiązane inne osoby, naleşności, o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych.
3. Umorzenie w przypadku określonych w ust. 1 pkt 15 moşe nastąpić z urzędu.
4. Umorzenie w przypadku uznania, şe zachodzi interes publiczny moşe być dokonane z urzędu
w części.
§ 3.
1. Na wniosek dłuşnika, jeşeli zachodzi przesłanka
określona w § 2 ust. 1 pkt 5:
1) naleşności mogą być umorzone w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części naleşności, na okres nie dłuşszy niş 18
miesięcy licząc od dnia rozpatrzenia wniosku,
3) płatność całości lub części naleşności moşe zostać rozłoşona na raty, na okres nie dłuşszy niş
18 miesięcy licząc od dnia rozpatrzenia wniosku,
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2. Do wniosku naleşy załączyć dowody wskazujące
wystąpienie
okoliczności,
o których
mowa
w pkt. 1.
3. Wniosek rozpoznaje się w terminie 1 miesiąca od
dnia złoşenia wniosku kompletnego zgodnie
z treścią pkt 2.
§ 4.
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat naleşności pienięşnej, uprawniony
jest Wójt Gminy Stryszawa.
2. W przypadku umarzania naleşności o wartości
przekraczającej 5 000 zł w odniesieniu do jednego
podmiotu wniosek o umorzenie podlega zaopiniowaniu przez Komisję Budşetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Stryszawa.
§ 5. Organ właściwy do umarzania naleşności
jest równieş uprawniony do umarzania odsetek za
zwłokę oraz innych naleşności ubocznych.
§ 6.
1. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie moşe
przekroczyć 18 miesięcy.
2. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo pełnej
wysokości rat ustalonych w oświadczeniu pozostała do spłaty naleşność staje się natychmiast wymagalna wraz z naleşnymi odsetkami za zwłokę do
dnia zapłaty, w tym równieş z odsetkami, które zostałyby naliczone w przypadku terminowej realizacji lub terminowego wykonania treści oświadczenia o odroczeniu lub rozłoşeniu na raty.
3. Od naleşności, której termin spłaty odroczono albo
rozłoşono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania oświadczenia woli,
o którym mowa w § ust. 4, do dnia upływu terminu
spłaty albo terminów zapłaty poszczególnych rat.
§ 7.
1. W stosunku do dłuşników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty naleşności stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379
z 28.12.2006r.).
2. Ulg, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy
otrzymanej przez niego w okresie bieşącego roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu go-

Poz. 4777
spodarczego działającego w sektorze transportu
drogowego – 100 tys. euro.

3. Dłuşnik prowadzący działalnośc gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złoşenia
wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go latalbo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, bądŝ
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,
2) formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311),
3) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2
Rozporządzenia
Rady
Ministrów
z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
§ 8. Umorzenie, odroczenie terminów płatności,
rozkładania na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie Zarządzenia Wójta
Gminy Stryszawa.
§ 9.
1. Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy
Stryszawa.
2. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń, odroczeń
i rozłoşenia na raty spłat naleşności według stanu
na dzień 31 grudnia kaşdego roku kalendarzowego
Wójt Gminy Stryszawa przedstawia Radzie Gminy,
w terminie do dnia 31 marca roku następnego po
roku budşetowym. Sprawozdanie będzie załączone
do sprawozdania rocznego z wykonania budşetu.
3. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.
§ 10. Traci moc uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
Podatkowa, a takşe określenia organu do tego
uprawnionego.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień
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Załącznik
do uchwały Nr IX/72/11
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, UDZIELONYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA RATY
Lp.

Nazwisko i mię (nazwa)
dłuşnika

Tytuł
naleşności

Okres, którego dotyczy
naleşność

Kwota udzielonej ulgi
Umorzenie Odroczenie Rozłoşenie
na raty

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień
4777

4778
4778

UCHWAŁA NR XIII/52/2011
RADY GMINY SZAFLARY
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budşecie Gminy Szaflary na 2011 rok:
1. Zwiększa się dochody budşetu na 2011 rok w łącznej
kwocie 367.198 zł
w tym:
a) dochody bieşące - 6.428 zł
b) dochody majątkowe - 360.770 zł
- jak ponişej:

Lp.
1
1.

Dział
2
600

Nazwa – Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
w tym: a) dochody bieşące:
- dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację własnych zadań
bieşących gmin (związków gmin) (§2030)
w tym: b) dochody majątkowe:
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
RAZEM

w tym:
- dochody bieżące zł
w tym: ze ņrodków funduszy pomocowych zł
- dochody majątkowe zł
w tym: ze ņrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł

Kwota
4
367.198
6.428
6.428
360.770
137.820

222.950
367.198
6.428
0
360.770
0
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2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu Gminy Szaflary jak ponişej:
Lp.

Dział

Nazwa – Treņć

1
1.

2
010

3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym:
a) dochody bieşące
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
w tym:
a) dochody bieşące
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)
RAZEM

2.

600

3. Dochody budşetu po zmianach wynoszą 30.829.543 zł
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budşetu na rok 2011 w łącznej
kwocie 667.198 zł
w tym:
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

Zwiĉkszenie planu
na 2011r.
4
25.000

Zmniejszenie
planu na 2011r.
5

25.000
25.000

25.000
25.000
25.000

25.000

25.000

a) wydatki bieşące - 6.428 zł
b) w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w kwocie 6.428 zł, z czego:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych - 6.428 zł
- jak ponişej:
Nazwa - Treņć
4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieşące
z tego:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
RAZEM wydatki bieżące:

Kwota
5
6.428
6.428
6.428
6.428
6.428
6.428

b) wydatki majątkowe - 660.770zł
w tym:
- wydatki na inwestycje - 660.770 zł
- jak ponişej:
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

60078

Nazwa - Treņć
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: odbudowa dróg gminnych po powodzi
RAZEM wydatki majątkowe:

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu
Gminy Szaflary jak w tabeli ponişej:

Kwota
5
660.770
2.950
2.950
2.950
657.820
657.820
657.820
657.820
660.770
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Lp.

Dział

Rozdział

1
1.

2
010

3
01095

2.

600
60017
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Nazwa – Treņć
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Zwiĉkszenie planu na
2011r.
5
51.000
51.000

4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieşące
z tego:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budşetowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
a) wydatki bieşące
z tego:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budşetowych
RAZEM:

Zmniejszenie planu na 2011r.
6

51.000
51.000

51.000

51.000
51.000
51.000
51.000

51.000

51.000

51.000

3. Zmiany planu wydatków majątkowych przedstawione ponişej:
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

60078

Nazwa - Treņć
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: odbudowa dróg gminnych po powodzi
RAZEM wydatki majątkowe:

4. Wydatki budşetu po zmianach wynoszą 32.645.163 zł.
§ 3.
1. Deficyt budşetu w kwocie 300.000 zł zostanie pokryty
przychodami z wolnych środków, jako nadwyşki
środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu
1.
2.
3.
4.

Kwota
5
+ 660.770
+ 2.950
+ 2.950
+ 2.950
+ 657.820
+ 657.820
+ 657.820
+ 657.820
+ 660.770

wynikającej z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat
ubiegłych - w kwocie 300.000 zł.
2. Przychody i rozchody budşetu po zmianach jak ponişej:

DOCHODY OGÓŁEM:
WYDATKI OGÓŁEM:
Wynik (1-2) – deficyt:
PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych

30.817.312
32.632.932
- 1.815.620
2.900.000
2.600.000
300.000
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ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów

1.084.380
1.084.390

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Szaflary.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Szlĉk

4778

4779
4779

UCHWAŁA NR XIII/144/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 22 września 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
Na podstawie 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 póŝn. zm.1), art. 236 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.2) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:

1

§ 1. W uchwale budşetowej Miasta Tarnowa na rok
2011 wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.

1) zwiększa się prognozowane dochody budşetu miasta
Tarnowa o kwotę 684.937,00zł, w tym:
a) dochody bieşące o kwotę 132.068,00zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 552.869,00zł,
jak w tabeli ponişej:
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

w złotych
Dział

1

Rozdział

2

§

3

801

80104

0960

80120

Wyszczególnienie

Prognoza
na
2011 rok

w tym dochody z tytułu
zadań
z zakresu
administracji rządowej
i zleconych
jst
6

zadań
z zakresu
porozumień
z administ
racją
rządową
7

porozumień
z jednostk
ami samorządu
terytorialnego
8

wydawania
zezwoleń na
sprzedaş
napojów
alkoholowych

opłaty za
korzystanie ze
środowiska

9

10

4

5

OŚWIATA
I WYCHOWA
NIE
Przedszkola
Dochody
bieşące,
w tym:
Otrzymane
spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięşnej
Licea ogólnokształcące
Dochody
bieşące,
w tym:

27 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 896,00

3 872,00
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0750

0960

80132

0750

80140

0970

80195

0970

Dochody
z najmu
i dzierşawy
składników
majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
oraz innych
umów
o podobnym
charakterze
Otrzymane
spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięşnej
Szkoły artystyczne
Dochody
bieşące,
w tym:
Dochody
z najmu
i dzierşawy
składników
majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
oraz innych
umów
o podobnym
charakterze
Centra
kształcenia
ustawicznego
i praktyczneg
o oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Dochody
bieşące,
w tym:
Wpływy
z róşnych
dochodów
Pozostała
działalność
Dochody
bieşące,
w tym:
Wpływy
z róşnych
dochodów
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2 872,00

1 000,00

9 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 100,00

6 000,00

6 000,00

500,00

500,00
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853

85305

2030

6330

900

90001

0960

POZOSTAŁE
ZADANIA
W ZAKRESIE
POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Şłobki
Dochody
bieşące,
w tym:
Dotacje
celowe
otrzymane
z budşetu
państwa na
realizację
własnych
zadań bieşących gmin
(związków
gmin)
Dochody
majątkowe,
w tym:
Dotacje
celowe
otrzymane
z budşetu
państwa na
realizację
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków
gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka
ściekowa
i ochrona
wód
Dochody
bieşące,
w tym:
Otrzymane
spadki, zapisy
i darowizny
w postaci
pienięşnej
Dochody
majątkowe,
w tym:

– 32211 –
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143 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 569,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

117 000,00

32 800,00
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6280

90095

0960

2460

Środki
otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Pozostała
działalność
Dochody
bieşące,
w tym:
Otrzymane
spadki, zapisy
i darowizny
w postaci
pienięşnej
Środki
otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
na realizację
zadań bieşących jednostek zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
OGÓŁEM

– 32212 –

Poz. 4779

435 869,00

45 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

40 400,00

684 937,00

2) zmniejsza się prognozowane dochody budşetu miasta Tarnowa o kwotę 143.000,00zł, w tym:
a) dochody bieşące o kwotę 26.000,00zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 117.000,00zł,
jak w tabeli ponişej:
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w złotych

Dzia
ł

1
853

Rozdział

2

§

3

85305

2020

6320

Wyszczególnienie

4
POZOSTAŁE
ZADANIA
W ZAKRESIE
POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Şłobki
Dochody
bieşące,
w tym:
Dotacje
celowe
otrzymane
z budşetu
państwa na
zadania
bieşące
realizowane
przez gminę
na podstawie
porozumień
z organami
administracji
rządowej
Dochody
majątkowe,
w tym:
Dotacje
celowe
otrzymane
z budşetu
państwa na
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
realizowane
przez gminę
na podstawie
porozumień
z organami
administracji
rządowej
OGÓŁEM

Prognoza
na
2011 rok

5
143
000,00

143
000,00

w tym dochody z tytułu
zadań
z zakresu
administracji rządowej
i zleconych
jst
6
0,00

zadań
z zakresu
porozumień
z administracj
ą rządową

0,00

143 000,00

7
143 000,00

26 000,00

26 000,00

117
000,00

117 000,00

143 000,0
0

0,00

porozumień
z jednostka
mi samorządu terytorialnego

143 000,00

3) zwiększa się wydatki budşetu miasta Tarnowa o kwotę 1.146.434,00zł, w tym:
a) wydatki bieşące o kwotę 408.168,00zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 738.266,00zł,
jak w tabeli ponişej:

0,00

wydawania
zezwoleń na
sprzedaş
napojów
alkoholowych
9
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

opłaty za
korzystanie ze
środowiska
10
0,00
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Poz. 4779
w złotych

Dział

1
801

Rozdział

2

§

3

80104

4210

80120

4210

80130

4210

6050

80132

4240

80140

4210

80195

Wyszczególnienie
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OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Przedszkola
Wydatki bieşące, w tym:
Zakup materiałów
i wyposaşenia
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieşące, w tym:
Zakup materiałów
i wyposaşenia
Szkoły zawodowe
Wydatki bieşące, w tym:
Zakup materiałów
i wyposaşenia
Wydatki majątkowe, w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa Poligonu energooszczędności wraz
z modernizacją
przyległych
warsztatów
i zagospodarow
aniem otoczenia
Szkoły artystyczne
Wydatki bieşące, w tym:
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiąşek
Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego
oraz ośrodki
dokształcania
zawodowego
Wydatki bieşące, w tym:
Zakup materiałów
i wyposaşenia
Pozostała działalność

Plan na

w tym wydatki związane z realizacją:

2011 rok

5
144 825,00

zadań
z zakresu
administracji
rządowej
i zleconych
jst
6
0,00

zadań
z zakresu
porozumień
z adminis
tracją
rządową
7
0,00

zadań
z tytułu
porozumień
z jednostka
mi samorządu terytorialnego
8
0,00

7 896,00

0,00

0,00

0,00

zadań
wynikających
GPPRPAIPN

9

zadań
związanych
z ochroną
środowiska

0,00

10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 896,00

3 499,00

3 499,00

90 630,00

373,00

90 257,00

90 257,00

9 100,00

9 100,00

6 000,00

6 000,00

27 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

4211

4241

4300
4301
4411
4421

900

90001

6050

90095

3040

4300
921

92106

2480

92110

Wydatki bieşące, w tym:
Zakup materiałów
i wyposaşenia
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiąşek
Zakup usług
pozostałych
Zakup usług
pozostałych
Podróşe słuşbowe krajowe
Podróşe słuşbowe zagraniczne
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka
ściekowa
i ochrona wód
Wydatki majątkowe, w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Przebudowa
sieci wodociągowej wraz
z przyłączami
w ul. Konnej
w Tarnowie
Poprawa infrastruktury słuşącej odprowadzaniu wód
opadowych
i ochronie przed
powodzią
Pozostała działalność
Wydatki bieşące, w tym:
Nagrody
o charakterze
szczególnym
niezaliczone do
wynagrodzeń
Zakup usług
pozostałych
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Teatry
Wydatki bieşące, w tym:
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury
Galerie i biura
wystaw artystycznych

– 32215 –

Poz. 4779

11 430,00

4 500,00

500,00
4 870,00
1 400,00
5 000,00

514 569,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 869,00

32 800,00

45 900,00

37 100,00

8 800,00

230 000,00

109 340,00
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6220

92113

6220

92116

2480

926
92601

6210

Wydatki majątkowe, w tym:
Dotacje celowe
z budşetu na
finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych
Zakup dzieł
sztuki w ramach
projektu „Tarnów 1000 lat
nowoczesności”
Zakup i montaş
systemu ekspozycyjnego na
potrzeby Biura
Wystaw artystycznych
Centra kultury
i sztuki
Wydatki majątkowe, w tym:
Dotacje celowe
z budşetu na
finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych
Wymiana stolarki okiennej
w budynku
Tarnowskiego
Centrum Kultury
Biblioteki
Wydatki bieşące, w tym:
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe, w tym:
Dotacje celowe
z budşetu na
finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
samorządowych
zakładów budşetowych

– 32216 –

109 340,00

Poz. 4779

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 459,00

35 881,00

30 000,00

77 700,00

77 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
Modernizacja
budynków
i budowli oraz
zakup wyposaşenia obiektów
sportowo rekreacyjnych
OGÓŁEM
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Poz. 4779

40 000,00

0,00

1 146 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) zmniejsza się wydatki budşetu miasta Tarnowa o kwotę 604.497,00zł, w tym:
a) wydatki bieşące o kwotę 604.497,00zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 0,00zł,
jak w tabeli ponişej:
w złotych
Dział

1
757

Rozdział

2

§

3

75704

802
0

921

92110

248
0

92195

Wyszczególnienie
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OBSŁUGA
DŁUGU
PUBLICZNEGO
Rozliczenia
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
udzielonych
przez Skarb
Państwa lub
jednostkę
samorządu
terytorialnego
Wydatki
bieşące,
w tym:
Wypłaty
z tytułu
gwarancji
i poręczeń
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Galerie
i biura wystaw artystycznych
Wydatki
bieşące,
w tym:
Dotacja
podmiotowa
z budşetu
dla samorządowej
instytucji
kultury
Pozostała
działalność

Plan na

w tym wydatki związane z realizacją:

2011 rok

zadań
z zakresu
administracji rządowej
i zleconych
jst

zadań
z zakresu
porozumień
z administracj
ą rządową

0,00

0,00

zadań
z tytułu
porozumień
z jednostka
mi samorządu terytorialnego
8
0,00

5
417 457,00

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417 457,00

zadań wynikających
GPPRPAIPN

0,00

10
0,00

9

zadań
związanych
z ochroną
środowiska

417 457,00

109 340,00

77 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

430
0

Wydatki
bieşące,
w tym:
Zakup usług
pozostałych
OGÓŁEM
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77 700,00
604 497,00

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów
zaciąganych
w roku
2011
–
63.000.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu 33.000.000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych poşyczek i kredytów –
30.000.000,00 zł,
2) poşyczek zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie
planowanego
deficytu
budşetu
4.243.547,00 zł.
6) § 10 ust. 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1) Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w łącznej kwocie 5.141.500,00 zł, w tym:
a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie
4.601.500,00 zł na dopłaty do:
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością pływalni letniej
przy al. Tarnowskich – 4,70 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością pływalni krytej Park Wodny przy ul. Piłsudskiego – 4,35 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością terenów rekreacyjnych z lodowiskiem przy ul. Wojska
Polskiego – 7,17 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością hali sportowowidowiskowej przy ul. Krupniczej – 2,28 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością lodowisk mobilnych – 7,01 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością domu sportu
przy ul. Traugutta – 6,95 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością basenów letnich przy ul. Traugutta – 8,41 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością hali sportowej
przy ul. Traugutta – 2,08 zł,
- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością stadionu lekkoatletycznego z terenami zielonymi przy
ul. Traugutta – 13,21 zł,
- jednego uczestnika biorącego aktywny
udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych – 9,53 zł,
4779

Poz. 4779,4780

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- jednego uczestnika korzystającego z usług
związanych z działalnością hali sportowej
Dom Cięşarowca – 3,99 zł,
b) dotację celową w łącznej kwocie 540.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynków
i budowli oraz zakup wyposaşenia obiektów
sportowo-rekreacyjnych.”
7) W załączniku nr 2 do uchwały budşetowej na rok
2011 wprowadza się następujące zmiany:
- w wierszu Tarnowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zwiększa się przychody ogółem
o kwotę 40.000zł oraz koszty ogółem o kwotę
40.000zł.
8) W załączniku nr 1 wprowadza się następujące
zmiany:
- w pkt. 1. w dziale 921, rozdział 92106,
w wierszu „Teatry” zwiększa się plan dotacji
podmiotowej na rok 2011 o kwotę 230.000zł,
- w pkt. 1. w dziale 921, rozdział 92110,
w wierszu „Biuro Wystaw Artystycznych”
zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na
rok 2011 o kwotę 109.340zł oraz zwiększa się
plan dotacji celowej na rok 2011 o kwotę
109.340zł,
- w pkt. 1. w dziale 921, rozdział 92113,
w wierszu „Tarnowskie Centrum Kultury”
zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2011
o kwotę 30.000zł,
- w pkt. 1. w dziale 921, rozdział 92116,
w wierszu „Miejska Biblioteka Publiczna”
zwiększa się plan dotacji podmiotowej na rok
2011 o kwotę 77.700zł,
- w pkt. 1. w dziale 926, rozdział 92601,
w wierszu „Tarnowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji” zwiększa się plan dotacji celowej
na rok 2011 o kwotę 40.000zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Poz. 4780

4780
4780

UCHWAŁA NR XII/82/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 233 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu
Gminy Zabierzów na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy
i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Zabierzów na roku 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy: Maria Kwaņnik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 września 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
Dział
1
010

bieżące/majątkowe

Paragraf

2

3

Dział - nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo

bieżące
2310

600

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Transport i łączność

bieżące
2440

700

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów
publicznych (dotacja z FOGR)
Gospodarka mieszkaniowa

bieżące
0830

Wpływy z usług
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

0970

Wpływy z róşnych dochodów
Róşne rozliczenia

0970
2030

Wpływy z róşnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)
(koszty kształcenia młodocianych)

6330

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) (Orlik)

754
bieżące
758
bieżące

majątkowe

PLAN NA
ROK 2011
5
50 000
50 000
50 000

- 34 000
- 34 000
-34 000

30 000
30 000
30 000
13 400
13 400
13 400
115 066
63 442
24 150
39 292

51 624
51 624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
801
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Oświata i wychowanie
bieżące
0830
2701

926

Wpływy z usług (wpłaty uczestników za obóz językowy)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Kultura fizyczna

bieżące
0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej (umowa darowizny z MPL)
OGÓŁEM
BIEŞĄCE
MAJĄTKOWE

117 525
117 525
2 265
115 260

11 500
11 500
11 500

303 491
251 867
51 624
Przewodniczący Rady Gminy: Maria Kwaņnik

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 września 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

1
010

2

Treņć

3

4

01008
1.
a)

01095
1.
a)

600
60016
1.
a)

2.
a)
60017
1.
a)

630
63003
2.
a)

5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
Pozostała działalnoņć
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Drogi wewnĉtrzne
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Plan budżetu na 2011 rok
zmniejszenie planu
zwiĉkszenie planu
o kwotĉ (w zł.)
o kwotĉ (w zł.)
8
9
2 000
100 000
2 000
0
2 000
0
2 000
0
2 000
0
0
0
0
0

100 000
100 000
100 000
100 000

194 697
94 697
1 500
1 500
1 500

2 000
2 000
0
0
0

93 197
93 197
100 000
100 000
100 000
100 000

2 000
2 000
0
0
0
0

0
0

74 408
74 408

0
0

74 408
74 408
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700
70005
1.
a)

2.
a)
750
75075
1.
a)

754
75403
1.
b)
75412
1.
a)

801
80101
1.
d)

80110
1.
d)

900
90001
1.
a)

2.
a)
90003
1.
a)

90005
2.
a)
921
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- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3,
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Jednostki terenowe Policji
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gimnazja
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Poz. 4780
0

74 408

10 000
10 000

30 000
30 000

0
0
0

30 000
30 000
30 000

10 000
10 000
0
0

0
0
2 265
2 265

0
0
0

2 265
2 265
2 265

0

21 080

0
0

7 680
7 680
7 680
13 400
13 400
13 400
13 400

0
0
0
0
0
0
0

32 963
17 963
17 963
17 963

0
0

15 000
15 000
15 000

0

203 883

0
0
0
0

166 883
112 266
112 266
112 266

0
0
0
0
0
0

54 617
54 617
20 000
20 000
20 000
20 000

0

17 000

0
0
0

17 000
17 000
1 500
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1.
b)
926
92601
2.
a)
92605
1.
b)
92695
2.
a)
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Poz. 4780

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
Pozostała działalnoņć
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
RAZEM ZMIANY
SALDO ZMIAN

0
0
0
10 000
0
0
0
10 000
10 000
10 000
0
0
0

1 500
1 500
1 500
52 089
11 800
11 800
11 800
0
0
0
40 289
40 289
40 289

216 697
0

520 188
303 491

Przewodniczący Rady Gminy: Maria Kwaņnik

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 września 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

I. WYDATKI OBJĈTE PLANEM BUDŻETU
600
60016
1.
630
63003
2.

700
70005
10.
900
90001
2.
90005
1.
926
92601
5.
92695
6.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zagospodarowanie przestrzenne działki mienia komunalnego nr 1055/4
tzw. Topólki w rejonie ul. Krakowskiej, Topolowej i Kmity
w Zabierzowie - kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców
GODPODARKA MIEKSZANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Ogrodzenie placu zabaw - Aleksandrowice

-91 197
-91 197
-91 197
74 408
74 408
74 408

-10 000
-10 000
-10 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
Obszar Bolechowice
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego

71 617
54 617
54 617
17 000
17 000

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Dotacja inwestycyjna dla OSiR w Zabierzowie
Pozostała działalnoņć
Wykonanie placu zabaw przy "Topólkach" - Zabierzów

52 089
11 800
11 800
40 289
18 789

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494
9.
10.

– 32223 –

Poz. 4780

Aleksandrowice - przebudowa drogi na działce 61/2 (plac zabaw)
Doposaşenie placu zabaw w parku im. Hrabiego Wilhelma Şeleńskiego
w Aleksandrowicach

10 000
11 500

RAZEM

96 917
Przewodniczący Rady Gminy: Maria Kwaņnik

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 września 2011 r.
Zmiany wydatków na programy i projekty finansowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego
na lata 2011-2013

LP

1

6

7

8

NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU
2
"Uczenie siĉ
przez całe życie"
- Comenius Partnerski Projekt
Szkół nr 2011-1TR1-COM0624043 5
"Uczenie siĉ
przez całe życie"
- Comenius Partnerski Projekt
Szkół nr 2011-1RO1-COM0614707 4
Zagospodarowanie przestrzenne
działki mienia
komunalnego nr
1055/4 tzw.
Topólki w rejonie
ul. Krakowskiej,
Topolowej
i Kmity
w Zabierzowie kształtowanie
obszaru
o szczególnym
znaczeniu dla
zaspokojenia
potrzeb mieszkańców

3

4

Gimnazjum
w Zabierzowi
e

15 000

X

x

15 000

X

x

42 227

Szkoła Podstawowa
w Zabierzowi
e

17 963

X

x

17 963

X

x

23 800

Urząd Gminy

74 408

74 408

x

x

103 785

x

331 516

NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU

1

2
"Uczenie siĉ przez całe życie" - Comenius
Partnerski Projekt Szkół nr 2011-1-TR1COM06-24043 5
"Uczenie siĉ przez całe życie" - Comenius
Partnerski Projekt Szkół nr 2011-1-RO1COM06-14707 4

7

WYSOKOŅĆ WYDATKU
W ROKU 2012
ŅRODKI
ŅRODKI
INNE
BUDŻETU
EFS,
ŇRÓDŁA
GMINY
EFRR
8
9
10

ŁĄCZNIE
2011

LP

6

WYSOKOŅĆ WYDATKU
W ROKU 2011
ŅRODKI
ŅRODKI
INNE
BUDŻETU
EFS,
ŇRÓDŁA
GMINY
EFRR
5
6
7

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA

WYSOKOŅĆ WYDATKU W ROKU 2013
ŅRODKI BUINNE ŇRÓŅRODKI EFS,
DŻETU GMIDŁA
EFRR
NY
11
12
13

OGÓŁEM
2011-2013
14

X

x

23 020

80 247

X

x

22 041

63 804
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Zagospodarowanie przestrzenne działki
mienia komunalnego nr 1055/4 tzw. Topólki w rejonie ul. Krakowskiej, Topolowej
i Kmity w Zabierzowie - kształtowanie
obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Poz. 4780,4781

x

x

x

509 709

Przewodniczący Rady Gminy: Maria Kwaņnik
4780

4781
4781

UCHWAŁA NR VII/61/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie: opłat za ņwiadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminĉ Stryszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zm.) w związku z art. 5 c pkt. 1, art. 14 ust. 5 i art. 6 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z póŝn.
zm. )
Rada Gminy w Stryszowie,
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez blişszego
określenia o:
1) przedszkolu naleşy przez to rozumieć ogólnodostępne
przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzony przez Gminę Stryszów,
2) rodzicu – naleşy przez to rozumieć takşe opiekuna
prawnego,
3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - naleşy przez to
rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
10 paŝdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200 poz.1679 z póŝn. zm.).
§ 2.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Stryszów realizują
programy
wychowania
przedszkolnego
uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
kaşdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 3.
1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez
dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole
poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2.
2. Świadczenia, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) fachową opiekę umoşliwiającą adaptację dziecka
w środowisku przedszkolnym,
2) rozwijanie zdolności twórczych dziecka,
3) wspieranie indywidualnych zainteresowań,
4) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających,

5) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych,
indywidualnych
i grupowych
zabaw
w pomieszczeniach i na zewnątrz,
6) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
7) przygotowanie miejsc zabaw i wypoczynku,
8) utrwalanie samodzielnego korzystania z toalety,
9) doskonalenie umiejętności samodzielnego spoşywania posiłków,
10) dostosowanie gier i zabaw do wieku i moşliwości
dziecka,
11) zapewnienie odpowiednich do wieku dziecka zabawek i pomocy dydaktycznych,
12) opieka podczas wyjść i wyjazdów poza siedzibę
przedszkola,
13) pedagogizacja rodzinna.
3. Poza godzinami, o których mowa w § 2 ustala się
opłatę w wysokości:
1) za kaşdą rozpoczętą pierwszą godzinę korzystania
dziecka z usług opiekuńczo – wychowawczych
w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za
pracę z zastrzeşeniem ust. 4,
2) za kaşdą rozpoczętą drugą i następną godzinę korzystania dziecka z usług opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeşeniem ust. 4.
4. Opłatę za świadczenia określone w § 3 obnişa się o 50
% w przypadku drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie
i o 75 % w przypadku dzieci, którym koszty wyşywienia w przedszkolu pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
5. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa odpowiednio
w ust. 3 i 4 oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
6. Opłata, o której mowa w ust. 5, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, şe końcówki kwot
wynoszące mniej niş 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyşsza się do pełnych złotych.
§ 4.
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udziela-
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nych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem
przedszkola.
2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3 – 5 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców oraz opłat za posiłki, które
ustala
dyrektor
przedszkola
w porozumieniu
w Wójtem Stryszowa zgodnie z ustawą o systemie
oświaty.
3. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola
w trakcie biegnącego miesiąca opłaty, o których mowa w § 3 liczone są proporcjonalnie.
§ 5. Rodzice dziecka posiadający orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych , uczęszczającego do przedszkola powyşej
5 godzin dziennie z powodu realizacji w/w zajęć zobo-

Poz. 4781,4782,4783

wiązani są do odpłatności za
w przedszkolu zgodnie z zapisami § 3.

pobyt

dziecka

§ 6. Określana w § 3 stawka odpłatności waloryzowana będzie w okresach rocznych w oparciu o aktualnie
obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę na
dany rok kalendarzowy. Zmiana kwot opłat następuje od
dnia 1 stycznia danego roku.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych
prowadzonych przez Gminę Stryszów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszów.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

4781

4782
4782

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Suskiego
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 z póŝn. zm.1) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę
- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113
z póŝn. zm.2) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości, şe:
I. Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0007/IX/66/2011
z dnia 10 sierpnia 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie
mandatu w okręgu wyborczym nr 4, radnego Pana
Andrzeja Pająka, wybranego z listy Nr 17 zgłoszonego przez KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMO1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.
2
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889
i Nr 147, poz. 881.
4782

RZĄDOWA, w wyborach do Rady Powiatu Suskiego
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło w związku z pisemnym
zrzeczeniem się mandatu.
II. Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0007/X/70/2011
z dnia 30 sierpnia 2011 r. stwierdziła, şe radnym
w okręgu wyborczym nr 4 został Pan MIECZYSŁAW
EUGENIUSZ MATYASIK, kandydat z tej samej listy,
który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie
utracił prawa wybieralności.
III. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej
wiadomości
poprzez
opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Powiatu Suskiego.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz
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4783
4783

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.4131.1.66.2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Rady Miasta Oņwiĉcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr XI/185/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oņwiĉcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnoņci za pobyt uczestników w oņrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy
w Oņwiĉcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu
ich pobierania - w czĉņci.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.):
I.

II.

stwierdza siĉ nieważnoņć w czĉņci uchwały
Nr XI/185/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt uczestników w ośrodku wsparcia –
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat za te usługi i trybu ich pobierania –
w zakresie § 4;
wskazuje się, şe ww. uchwała została wydana
z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie
podstawy prawnej uchwały.

UZASADNIENIE
Rada Miasta Oświęcim uchwałą Nr XI/185/11 z dnia
31 sierpnia 2011 r. zmieniła uchwałę Nr XX/191/07 Rady
Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia – Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat
za te usługi i trybu ich pobierania.
Organ nadzoru kwestionuje zgodność z prawem części przedmiotowej uchwały. I tak, organ nadzoru zauwaşa, co następuje.
I.
W § 4 przedmiotowej uchwały Rada Miasta postanowiła, iş „uchwała wchodzi w şycie od 1 września
2011 r.”. Organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność
zapisu § 4 tej uchwały, który w jego ocenie narusza
obowiązujący porządek prawny poprzez nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązywania, tj. od dnia
1 września 2011 r. Zdaniem organu nadzoru § 4 uchwały
w zakresie, w jakim określa datę wejścia w şycie uchwały na dzień 1 września 2011 r., pozostaje w sprzeczności
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95, z póŝn. zm.),
zgodnie z którym akt prawa miejscowego ogłaszany
w dzienniku urzędowym wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jego ogłoszenia, chyba şe dany akt normatywny w swych przepisach określi termin dłuşszy.
Minimalne vacatio legis wynosi więc 14 dni, z zastrzeşeniem art. 4 ust. 3 ww. ustawy dotyczącego wejścia
w şycie przepisów porządkowych z upływem 3 dni od
dnia ich ogłoszenia.
W ocenie organu nadzoru uchwała określająca szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia jest aktem prawa miejscowego zawierającym przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. O generalności tej uchwały decyduje to, iş na brzmienie przepisów tej uchwały będzie
mógł się powołać kaşdy podmiot spośród nieograniczonego imiennie kręgu, którego dotyczyć będą jej zapisy.
Natomiast z uwagi na moşliwość wielokrotnego stosowania przepisów tej uchwały jest ona równieş aktem
o charakterze abstrakcyjnym.
Cechą charakterystyczną aktów prawa miejscowego
jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych
norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny
i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu.
Skoro zatem przedmiotowa uchwała jest aktem o charakterze aktu prawa miejscowego, winna ona wejść
w şycie w sposób właściwy tym aktom. Stosownie
zatem do przepisu art. 42 ustawy o samorządzie gminnym do aktów prawa miejscowego ma zastosowanie
art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, zgodnie z którym akty normatywne
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, w tym
akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, są ogłaszane
w wojewódzkich
dziennikach
urzędowych
i wchodzą w şycie po upływie czternastu dni od dnia ich
ogłoszenia, chyba şe dany akt normatywny określi termin dłuşszy.
Organ nadzoru wskazuje równieş, iş zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 rzeczonej ustawy w uzasadnionych
przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w şycie
w terminie krótszym niş czternaście dni, a jeşeli waşny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w
şycie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w şycie moşe być dzień ogłoszenia tego
aktu w dzienniku urzędowym. Z kolei art. 5 tej ustawy
stanowi, iş przepisy nie wyłączają moşliwości nadania
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 494

– 32227 –

jeşeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie
stoją temu na przeszkodzie.
W ocenie organu nadzoru zatem normy zawarte w art.
4 ust. 2 oraz art. 5 ww. ustawy, dopuszczające moşliwość wcześniejszej mocy obowiązywania aktu normatywnego, nie mogą mieć zastosowania w odniesieniu
do kwestionowanej uchwały, a to ze względu na fakt, iş
w analizowanej sprawie nie zostały spełnione warunki
zawarte w tych przepisach. Ocena istnienia tych przesłanek jednoznacznie wskazuje, iş w przypadku powyşszej uchwały wcześniejsze wejście w şycie nie jest uzasadnione waşnym interesem państwa, a co więcej –
łamie zasadę demokratycznego państwa prawnego
zawartą w Konstytucji RP. Wyjątki zawarte w ww. przepisach ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych nie mogą być interpretowane rozszerzająco. W praktyce art. 5 ma zastosowanie do sytuacji, kiedy akt normatywny zawiera
regulacje bardziej korzystne dla jego adresatów. Przedmiotowa uchwała w § 1 ust. 1 wprowadza opłaty za
pobyt uczestników w ośrodku wsparcia, które są wyşsze
od opłat uprzednio obowiązujących na mocy uchwały
Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada
2007 r. Zatem nadanie mocy wstecznej przedmiotowej
uchwale na podstawie art. 5 ustawy nie znajduje zastosowania, gdyş kwestionowana uchwała nie zawiera
regulacji korzystniejszych dla jej potencjonalnych adresatów.
W konsekwencji uznać zatem naleşy, iş skoro
w przedmiotowej sytuacji nie zachodzą przesłanki uzasadniające wcześniejsze wejście w şycie przedmiotowej
uchwały, winna ona wejść w şycie w trybie i terminie
właściwym dla aktów prawa miejscowego, tj. po upływie 14 dni od daty jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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II.
Ponadto organ nadzoru dostrzegł nieistotne naruszenie prawa w zakresie podstawy prawnej przedmiotowej
uchwały. I tak, zauwaşa się, co następuje.
Rada Miasta Oświęcim w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały przywołała przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Organ nadzoru
wskazuje, iş przywołany został błędnie publikator tej
ustawy, tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z póŝn. zm.,
który w dacie wydania niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego zawiera archiwalny tekst ustawy. Organ nadzoru wskazuje, iş w Dzienniku Ustaw RP z 2009 r.,
Nr 175, poz. 1362 opublikowano aktualnie obowiązujący
tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej.
Z uwagi na powyşsze organ nadzoru stwierdza, iş
w jego ocenie kwestionowany zapis § 4 uchwały
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a podniesione wyşej argumenty czynią zasadnym
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające niewaşność powołanej na wstępie części uchwały
w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego:
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny:
Mirosław Chrapusta
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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 naleşy 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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
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