DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 510

Kraków, dnia 3 listopada 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5026

–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.

33742

UCHWAŁY RAD GMIN:
5027
5028

5029

–
–

–

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych publicznych.

33751

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

33751

Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sękowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

33754

5030

–

Rady Gminy Wieprz z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy

33755

5031

–

Rady Gminy Wieprz z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy

33761

Rady Gminy Wieprz z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu
gminy

33764

5032

–

5033

–

Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu
gminy

33767

5034

–

Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.

33772

Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

33773

Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu
dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.

33774

Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady
Gminy Wieprz nr II/16/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

33778

Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

33778

Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r.w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku
od nieruchomości.

33778

Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

33786

5035
5036
5037

5038

5039

5040

–
–
–

–

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510
5041

5042

–

–

– 33742 –

Poz. 5026

Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
ZARZĄDZENIE:

33786

Burmistrza Andrychowa z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

33787

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
5043

5044

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października
2011 r. stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej
w Miechowie Nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie nr IX/95/2011
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych, nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, nr X/110/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania inkasenta
poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowi; oraz
w sprawie utraty mocy uchwały rady Miejskiej w Miechowie
Nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty parkingowej i targowej w części dotyczącej
postanowień paragrafu 4

33787

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października
2011 r. stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie odwołania inkasentów poboru
opłat parkingowych i targowych w Miechowie w części dotyczącej postanowień paragrafu 4

33789

5026
5026

UCHWAŁA NR XII/76/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2011,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2011,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów
Powiatu Chrzanowskiego, jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych
z budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę
105.991,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
UZASADNIENIE
I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały
Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na
2011 rok, w związku ze zmianami planowanych dochodów, wprowadzeniem niezbędnych zmian

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510
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w wydatkach oraz zwiększeniem deficytu budżetowego.
II. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały

Poz. 5026
dzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Realizacja zadań własnych Powiatu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

III. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia
Zmienione
dochody
mają
odzwierciedlenie
w zmienionych wydatkach, zaś zwiększony deficyt
budżetowy pokryty zostanie przychodami pocho-

Tabela nr 1
do uchwały Nr XII/76/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 września 2011 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2011r.
Dział

Treść

Kwota zwiększenia
121 723

Kwota zmniejszenia
-

Różne rozliczenia

50 000

-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

50 000

-

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

50 000

-

50 000

-

Pomoc społeczna

14 839

-

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8 300

-

500

-

500

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

7 800

-

7 800

-

Domy pomocy społecznej

6 539

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Płazie

5 505

-

5 505

-

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Płazie

1 034

-

1 034

-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

55 600

-

Pozostała działalność

55 600

-

DOCHODY BIEŻĄCE
758

852

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
w tym:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

853

Dziennik Urzędowy
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dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

55 600

-

55 600

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 284

-

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 284

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Powiatowy Młodziezowy Dom Kultury w Trzebini

1 284

-

1 284

-

DOCHODY MAJĄTKOWE

3 000 000

3 000 000

Transport i łączność

3 000 000

3 000 000

Drogi publiczne powiatowe

3 000 000

3 000 000

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

-

3 000 000

-

3 000 000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

3 000 000

-

3 000 000

-

OGÓŁEM

3 121 723

3 000 000

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela nr 2
do uchwały Nr XII/76/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 września 2011r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2011
Dział

Rozdział

600
60014

Treść
WYDATKI BIEŻĄCE

Kwota
zwiększenia
576 214

Kwota zmniejszenia
4 500

Transport i łączność

131 000

-

Drogi publiczne powiatowe

131 000

-

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

131 000

-

131 000

-

Dziennik Urzędowy
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75020
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Administracja publiczna

22 500

-

Starostwa powiatowe

4 500

-

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

4 500

-

4 500
4 500

-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

18 000

-

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

18 000

-

18 000
18 000

-

Oświata i wychowanie

339 335

-

Szkoły zawodowe

335 991

-

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

335 991

-

335 991
305 991
30 000

-

Pozostała działalność

3 344

-

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

3 344

-

3 344
3 344

-

Pomoc społeczna

9 839

4 500

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8 300

-

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

8 300

-

8 300
8 300

-

Domy pomocy społecznej

1 539

-

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

1 539

-

1 539
1 539

-

Pozostała działalność

-

4 500

wydatki bieżące

-

4 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33746 –

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
853
85395

854
85406

85407

600
60014

852
85202
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-

4 500
4 500

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

55 600

-

Pozostała działalność

55 600

-

wydatki bieżące
w tym:
1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

55 600

-

55 600

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 940

-

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne

16 656

-

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 656

-

16 656
16 656

-

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 284

-

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

1 284

-

1 284
1 284

-

WYDATKI MAJĄTKOWE

5 000

349 000

Transport i łączność

-

349 000

Drogi publiczne powiatowe

-

349 000

wydatki majątkowe
w tym:
a/ dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

-

349 000

-

349 000

Pomoc społeczna

5 000

-

Domy pomocy społecznej

5 000

-

wydatki majątkowe
w tym:
1. inwestycje

5 000

-

5 000

-

OGÓŁEM

581 214

353 500

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Tabela nr 3
do uchwały Nr XII/76/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 września 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Lp.
I
1
2
II
1
2
III
IV
1

2

Wyszczególnienie
DOCHODY:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA / DEFICYT
FINANSOWANIE
Przychody budżetu ogółem
w tym:
a/ kredyty i pożyczki
b/ spłaty pożyczek udzielonych
c/ nadwyżka z lat ubiegłych
d/ papiery wartościowe
e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego
f/ prywatyzacja majątku
g/ inne źródła
Rozchody budżetu ogółem
w tym:
a/ spłaty kredytów i pożyczek
b/ pożyczki
c/ lokaty w bankach
d/ wykup papierów wartościowych
e/ wykup obligacji samorządowych
f/ inne cele

PLAN
85 953 602
78 899 610
7 053 992
96 674 482
76 573 504
20 100 978
- 10 720 880
10 720 880
12 954 880
12 500 000
454 880
2 234 000
2 234 000
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/76/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 września 2011 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu
Dział
Rozdział

Nazwa
Rodzaj wydatku

dla jednostek sektora
finansów publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

DOTACJE BIEŻĄCE
600
60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

745 000

-

Drogi publiczne powiatowe

745 000

-

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

745 000

-

1/ dla Gminy Alwernia
2/ dla Gminy Trzebinia

319 000
426 000

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510
720
72095

801
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852
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INFORMATYKA

20

-

Pozostała działalność

20

-

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

20

-

1/ dla Województwa Małopolskiego

20

-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

494 000

Licea ogólnokształcące

-

494 000

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

-

270 000

1/ dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

-

270 000

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną

-

224 000

1/ dla Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini

-

224 000

OCHRONA ZDROWIA

150 000

-

Szpitale ogólne

50 000

-

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

50 000

-

1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

50 000

-

Programy polityki zdrowotnej

100 000

-

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

100 000

-

1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

100 000

-

POMOC SPOŁECZNA

1 756 500

779 900

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 075 000

506 000

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

1 040 000

-

1/ Powiat Wadowicki
2/ Gmina Miejska Kraków
3/ Powiat Rzeszowski
4/ Gmina Miejska Nowy Sącz

38 400
170 000
110 000
255 800

-

Dziennik Urzędowy
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5/ Powiat Tatrzański
6/ Powiat Nowotarski
7/ Powiat Lubaczowski
8/ Miasto Jaworzno
9/ Powiat Brzeski
10/ Powiat Krakowski
11/ Miasto Kielce
12/ Powiat Oświęcimski
13/ Gmina Miejska Lublin

38 400
25 200
15 800
48 400
48 000
60 000
109 000
71 000
50 000

-

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

-

336 000

1/ dla Fundacji "Bliżej człowieka" w Rajsku

-

336 000

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

-

170 000

1/ dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
NP Prowincja Krakowska

-

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

35 000

1/ dla Gminy Babice

35 000

-

-

Ośrodki wsparcia

438 240

273 900

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

438 240

-

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

438 240
-

1/ dla Fundacji "Viribus Unitis" w Babicach
85204

170 000

273 900

-

273 900

Rodziny zastępcze

243 260

-

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

243 260

-

1/ Gmina Miejska Kraków
2/ Powiat Limanowski
3/ Powiat Krakowski
4/ Powiat Proszowicki
5/ Powiat Brzozowski
6/ Powiat Pszczyński
7/ Powiat Sochaczewski

33 780
13 840
27 983
39 200
49 230
11 859
8 600

-
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8/ Powiat Nowotarski

58 768

-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-

159 468

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

-

159 468

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-

159 468

1/ dla Fundacji im. Brata Alberta:

-

159 468

a/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
b/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu
c/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini
d/ Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Radwanowicach
e/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krakowie
900

90002

921

92116

-

57 540
49 320
49 320
1 644

-

1 644

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

30 000

-

Gospodarka odpadami

30 000

-

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

30 000

-

1/ dla Gminy Alwernia
2/ dla Gminy Babice

15 000
15 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50 000

-

Biblioteki

50 000

-

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

50 000

-

1/ dla Gminy Chrzanów

50 000

-

RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE

2 731 520

1 433 368

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE

4 164 888

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
5026
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UCHWAŁA NR XLI/205/2010
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 11 stycznia 2010 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami/ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
Rada Gminy Biały Dunajec uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych lokalnych w gminie Biały Dunajec drogę położoną
w Gliczarowie Dolnym na działkach ewidencyjnych
nr 787/5, 792/2, 795/5, 794/2, 799/5, 801/4, 800/12, 800/14,

800/17, 805/6, 806/4, 807/6, 853/13, 853/19, 853/22,
853/16 i 2355 nazwie Do Małych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec:
Andrzej Styczeń

5027
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UCHWAŁA NR XI/54/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 października 2011 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011
Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591), oraz
art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240).
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zwiększa się w budżecie gminy planowane
dochody budżetu o kwotę 61.953,00 zł, w tym:
a)

dochody majątkowe o kwotę 61.953,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
Zwiększa
61.953,00 zł
-

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Spytkowice w roku 2011
-

zgodnie z załącznikiem
uchwały

nr

4 do

niniejszej

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu stanowi kwota: 13.864.798,55 zł
2. Wydatki budżetu stanowi kwota: 13.606.623,75 zł
3. Przychody budżetu stanowi kwota: 1.443.795,66 zł
4. Rozchody budżetu stanowi kwota: 1.701.970,46 zł

§ 2.
1.

-

się

wydatki

zgodnie z załącznikiem
uchwały.

budżetu
nr

–

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.

niniejszej

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

o kwotę

2 do

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
a) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę
61.953,00 zł, w tym:
- wydatków na inwestycje – 61.953,00 zł.
§ 3. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami i rodzajami wydatków

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

5028

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33754 –

Poz. 5029

5029
5029

UCHWAŁA NR VIII/92/2011
RADY GMINY SĈKOWA
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Sĉkowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.) i art. 17 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 i Nr 212, poz. 1551) Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:

5) w przypadku nie zachowania poufności informacji
i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 1
Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy
Sękowa w terminie 30 dni od daty wejścia w życie
niniejszej uchwały.

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Sękowa, uchwala się tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
§ 2.
1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Sękowa w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Sękowa:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) Urzędu Gminy Sękowa;
3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sękowej;
4) Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach;
5) Oświaty;
6) Ochrony zdrowia;
7) Kuratorzy Sądowi.
3. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych
pomiędzy Wójtem Gminy Sękowa, a podmiotami,
których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
Rozdział 2
Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
§ 3. Wójt Gminy Sękowa odwołuje członka Zespołu
Interdyscyplinarnego:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

Rozdział 3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 4.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest
przewodniczący Zespołu spośród jego członków,
większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Szczegółowy zakres prac Zespołu zostanie określony
w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez
Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Sękowa
w drodze zarządzenia.
4.

Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce oraz
cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie
członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na
wniosek każdego członka Zespołu.
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu
Zespołu bierze udział, co najmniej połowa jego
członków.
8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informacje o składzie Zespołu
uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
9. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach
określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych
problemów związanych z występowaniem przemocy
w rodzinie.
10. Grupy robocze składają Zespołowi informacji na
piśmie o wynikach swej pracy.
11. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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UCHWAŁA NR V/47/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie zmian do budżetu gminy
Działając na podstawie srt.18 ust2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zmniejsza plan dochodów budżetu na rok 2011
o łączną kwotę 523.108 zł z kwoty 35.393.158 zł do
kwoty 34.870.050 zł w tym: a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 9.720 zł b) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 532.828 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1
Lp.

Dział

1.

400

2.

3.

4.

5.

600

750

756

801

Nazwa - Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody
w tym dochody bieżące:
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
zad.pn."Poprawa dostępności komunikacyjnej między sołectwami
Wieprz - Frydrychowice" (§ 6330)
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym dochody bieżące:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§
0570)
Wpływy z usług (§ 0830)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym dochody bieżące:
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych (§ 2680)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym dochody bieżące:
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)
w tym dochody majątkowe:

Kwota zwiĉkszenia
2 857
2 857
2 857

Kwota
zmniejszenia

2 857
-

846 678
846 678
846 678
846 678

608
608
608

-

508
100
5 295

-

5 295

-

5 295

-

5 295
510
510
510

-

300
210
3 063 351

2 999 501
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
zad.pn."Utworzenie szkolnego placu zabaw w Przybradzu" (§ 6330)
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym dochody majątkowe:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§
6300)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 (współfinansowanie zad.pn."Budowa i wyposażenie zaplecza
socjalno-sportowego przy boisku w sołectwie Wieprz" w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 20072013)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)
Ogółem plan dochodów
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
RAZEM:

§ 2.
1. Zmniejsza plan wydatków budżetu na rok 2011
o kwotę 707.549 zł z kwoty 35.821.913 zł do kwoty
35.114.364 zł
2. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę
88.000 zł, w tym:
1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych
o łączną kwotę 53.000 zł, z czego:

2 999 501

2 999 501

63 850
450
450
450
450
535 675
535 675
535 675

285 675
285 675
285 675

250 000

285 675

285 675

285 675

285 675
542 538,00

1 132 353,00

9 720,00
- 532 828,00
- 523 108,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie
o kwotę 53.000 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększenie
o kwotę 35.000 zł
3. Zmniejsza plan wydatków majątkowych o łączną
kwotę 795.549 zł, w tym wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 795.549 zł
Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały
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W tabeli Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z tabelą poniżej
Tabela Nr 3
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa - Treść
1.

600
60016

2.

801
80195

3.

853
85305

4.

926
92601

1.

Kwota - zwiększenia

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
Kompleksowa modernizacja kluczowych dróg
gminnych na terenie gminy Wieprz
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
w tym:
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Przybradzu
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
w tym:
Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby
funkcjonowania żłobka we Frydrychowicach
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
Kompleks sportowy "Moje boisko - Orlik 2012"
we Frydrychowicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 3.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 244.314 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie 244.314 zł
Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.

Nazwa - treść

Poz. 5030

-

Kwota zmniejszenia
1 600 000
1 600 000
1 600 000

150 000
150 000
150 000
94 451
94 451

-

-

94 451
560 000
560 000

-

560 000
804 451

1 600 000

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
2.244.178 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.999.864 zł.

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

34 870 050,00

2.
3.

WYDATKI OGÓŁEM
Wynik - deficyt

35 114 364,00
- 244 314

4.

Przychody budżetu

2 244 178

w tym:

5.

a) zaciągnięte kredyty bankowe

2 244 178

Razem rozchody
w tym:

1 999 864

a) spłata kredytu

1 999 864

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
2.244.178 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 244.314 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.999.864 zł

§ 4. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy
obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych
w roku 2011. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
§ 5. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33759 –

Poz. 5030

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

wództwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wieprz

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/47/11
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33760 –

Poz. 5030

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/47/11
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33761 –

Poz. 5030,5031

5030

5031
5031

UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zmian do budżetu gminy
Działając na podstawie srt.18 ust2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2011
o łączną kwotę 17.514 zł z kwoty 34.870.050 zł do
kwoty 34.887.564 zł w tym: a) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 17.514 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1
Lp.

Dział

1.

754

Nazwa - Treść

Kwota zwiĉkszenia

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym dochody majątkowe:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6300)
Ogółem plan dochodów

17 514
17 514
17 514

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
RAZEM:

17 514,00
17 514,00

§ 2.
1. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2011 o kwotę
44.446 zł z kwoty 35.114.364 zł do kwoty 35.158.810 zł
2. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę
660 zł, w tym:
1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych
o łączną kwotę 660 zł, z czego:

Kwota
zmniejszenia
-

17 514
17 514,00

-

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę
660 zł,
3. Zwiększa plan wydatków majątkowych o łączną kwotę
43.786 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 43.786 zł Zgodnie z Tabelą
Nr 2 do Uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33762 –

Poz. 5031

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33763 –

Poz. 5030,5032

W tabeli Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z tabelą poniżej
Tabela Nr 3
Lp. Dział
1.

Rozdz.

754
75412

Nazwa - Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
Modernizacja garażu oraz świetlicy szkoleniowej
Ochotnoczej Straży Pożarnej w Nidku
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 244.314 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 244.314 zł.
Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.

Nazwa - treść

Kwota - zwiększenia
43 786

Kwota - zmniejszenia
-

43 786
43 786
43 786

-

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
2.244.178 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.999.864 zł.

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

34 887 564,00

2.
3.

WYDATKI OGÓŁEM
Wynik - deficyt

35 158 810,00
- 271 246

4.

Przychody budżetu

2 271 110

w tym:

5.

a) zaciągnięte kredyty bankowe

2 271 110

Razem rozchody
w tym:

1 999 864

a) spłata kredytu

1 999 864

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
2.271.110 zł, z czego:
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów w kwocie 1.999.864 zł
§ 4. W Uchwale Nr V/47/11 Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 maja 2011 r. w Tabeli Nr 1 Lp. 5 w dziale
801 Oświata i wychowanie - kwota zwiększenia było
510, winno być 3.063.861, kwota zmniejszenia było 0,
winno być 2.999.501. W wierszu: Ogółem plan dochodów - kwota zwiększenia było 542.538, winno być
3.608.746, kwota zmniejszenia było 1.132.353, winno
być 4.131.854.
5030

5031

§ 5. W Uchwale Nr V/47/11 Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 maja 2011 r. w Tabeli Nr 3 Lp. 2 dział
801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała
działalność - otrzymuje brzmienie: dział 801 Oświata
i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33764 –

Poz. 5032

5032
5032

UCHWAŁA NR VII/52/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian do budżetu gminy
Działając na podstawie srt.18 ust2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2011
o łączną kwotę 500.000 zł z kwoty 35.030.342,28 zł do
kwoty 35.530.342,28 zł w tym: a) zwiększa dochody
majątkowe o kwotę 500.000 zł - zgodnie z Tabelą
Nr 1.
Tabela Nr 1
1.
926

2. W tabeli Nr 1 w Uchwale Nr V/47/11 z dnia 4 maja
2011 r. Lp. 2. treść: "Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zad.
Pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miedzy
sołectwami Wieprz - Frydrychowice" (§6330)" otrzymuje treść: "Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zad. Pn.
"Kompleksowa modernizacja kluczowych dróg
gminnych na terenie gminy Wieprz" (§6330)".

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
Ogółem plan dochodów

500 000
500 000
500 000

- dochody majątkowe
RAZEM:

500 000,00
500 000,00

-

500 000
500 000,00

-

§ 2.
1. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2011 o kwotę 524.000 zł z kwoty 35.301.588,28 zł do kwoty 35.825.588,28
zł
2. Zwiększa plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 524.000 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 524. zł Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33765 –

Poz. 5032

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33766 –

Poz. 5031,5033

W tabeli Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z tabelą poniżej
Tabela Nr 3
Lp. Dział
1.

Rozdz.

926
92601

Nazwa - Treść
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
Kompleks sportowy "Moje boisko - Orlik 2012"
we Frydrychowicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 295.246 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie 295.246 zł.
Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.

Nazwa - treść

Kwota - zwiększenia
524 000
524 000

Kwota zmniejszenia
-

524 000
524 000

-

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
2.295.110 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.999.864 zł.

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

35 530 342,28

2.
3.

WYDATKI OGÓŁEM
Wynik - deficyt

35 825 588,28
- 295 246

4.

Przychody budżetu

2 295 110

w tym:

5.

a) zaciągnięte kredyty bankowe

2 295 110

Razem rozchody
w tym:

1 999 864

a) spłata kredytu

1 999 864

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
2.295.110 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 295.246 zł b) na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
w kwocie 1.999.864 zł
§ 4. W Uchwale Nr VI/49/11 Rady Gminy Wieprz
z dnia 20 maja 2011 r. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 271.246 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 271.246 zł. oraz pkt. 2 otrzymuje
5031

5032

brzmienie: Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.271.110 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.999.864 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33767 –

Poz. 5033

5033
5033

UCHWAŁA NR VIII/53/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian do budżetu gminy
Działając na podstawie srt.18 ust2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2011
o łączną kwotę 533.725 zł z kwoty 35.530.342,28 zł do
kwoty 36.064.067,28 zł w tym: a) zwiększa dochody
bieżące o kwotę 501.725 zł b) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 32.000 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1
Lp.

Dział

1.

600

2.

700

3.

750

4.

5.

6.

754

852

853

Nazwa - Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§0960)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§0960)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin) (§ 6330)
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§0960)
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
dochody 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 Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (2007)

Kwota zwiĉkszenia
2 810
2 810
2 810

Kwota
zmniejszenia
-

2 810
10 000
10 000
10 000
10 000
3 000
3 000
3 000

-

3 000
32 000
32 000
32 000

-

32 000
120 510
510
510

-

510
120 000
120 000

-

120 000
365 405
365 405
365 405,00

-

365 405,00

-

365 405,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33768 –

Poz. 5033

Ogółem plan dochodów

533 725,00

- dochody bieżące
w tym z tytułu środków na dofinansowanie Projektu w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- dochody majątkowe
RAZEM:

501 725,00

§ 2.
1. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2011 o kwotę
647.113 zł z kwoty 35.825.588,28 zł do kwoty
36.472.701,28 zł
2. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę
607.113 zł, w tym:
1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych
o łączną kwotę 176.325 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę
123.407 zł,

-

365 405,00
32 000,00
533 725,00

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 52.918 zł
2) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zwiększenie o kwotę 430.788 zł
3. Zwiększa plan wydatków majątkowych o łączną kwotę
40.000 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 40.000 zł Zgodnie z Tabelą
Nr 2 do Uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33769 –

Poz. 5033

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33770 –

Poz. 5033

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33771 –

Poz. 5033,5034

W tabeli Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z tabelą poniżej
Tabela Nr 3
Lp. Dział
1.
754

Rozdz.

75478

Nazwa - Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Stabilizacja osuwiska wraz
z zabezpieczeniem drogi gminnej Nr 00003
Wieprz Podgórze Królewski w Wieprzu
w km 0+130-0+260
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 408.634 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie 408.634 zł
Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.

Kwota - zwiększenia
40 000

Kwota - zmniejszenia
-

40 000
40 000

40 000

-

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
2.408.498 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.999.864 zł.

Nazwa - treść

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

36 064 067,28

2.
3.

WYDATKI OGÓŁEM
Wynik - deficyt

36 472 701,28
- 408 634

4.

Przychody budżetu

2 408 498

w tym:

5.

a) zaciągnięte kredyty bankowe

2 408 498

Razem rozchody
w tym:

1 999 864

a) spłata kredytu

1 999 864

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
2.408.498 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 408.634 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów w kwocie 1.999.864 zł
§ 4. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 treść pod tabelą "dotacje celowe w zakresie
wydatków bieżących 2.152.861" otrzymuje brzmienie:
5033

"dotacje celowe
916.194".

w zakresie

wydatków

bieżących

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR VIII/56/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminĉ Wieprz,
wykraczające ponad podstawĉ programową.
Na podstawie art. 14 ust. 5 i ust. 6 w związku z art. 6
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) punkt przedszkolny,
c) oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego;
3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy
przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
§ 2.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wieprz 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
każdego przedszkola ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 3.
1. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.
3. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez
dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt
1 w wysokości:

1) 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę – do
1 godziny dziennie,
2) 5,0 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – do
2 godzin dziennie,
3) 7,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę – do
3 godzin dziennie,
4) 10,0% minimalnego wynagrodzenia za pracę –
powyżej 3 godzin dziennie.
4. W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje
i więcej dzieci ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości: 1) 2,0 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – do 1 godziny dziennie, 2) 4,0 % minimalnego wynagrodzenia za pracę –
do 2 godzin dziennie, 3) 6,0 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – do 3 godzin dziennie, 4) 8,0 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę – powyżej
3 godzin dziennie.
5. W przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko
posiadające orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych indywidualnych lub zespołowych
ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości: 1)
1,75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – do
1 godziny dziennie, 2) 2,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – do 2 godzin dziennie, 3) 3,75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – do 3 godzin
dziennie, 4) 5,0 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę – powyżej 3 godzin dziennie.
6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, została
ustalona w oparciu o koszty osobowe związane ze
świadczonymi usługami, a następnie odniesiona do
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 4, dotyczą sytuacji
korzystania przez rodzeństwo z płatnych świadczeń
udzielanych przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Wieprz.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, podlegają
zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rachunkowości.
§ 4.
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za świadczone usługi reguluje umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a Dyrektorem
przedszkola.
2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3, 4 i 5, nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez
przedszkole na zlecenie rodziców.
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3. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na
niepełny miesiąc, opłaty, o których mowa w § 3 ust.
3 , 4 i 5, liczone są proporcjonalnie.
4. Opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości
proporcjonalnej do czasu trwania nieobecności, na
zasadach określonych w umowie.
§ 5.
1. Dyrektor przedszkola może zwolnić z opłaty miesięcznej, o której mowa w § 3, w całości lub w części rodzinę, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców dziecka,
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby
jednego lub obojga rodziców, dziecka, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących,
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców
dziecka wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,

Poz. 5034,5035,5036

5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny,
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki
dotknęły rodzinę.
§ 6. Rodzice dziecka ubiegający się o zwolnienie
z opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę
programową, mają obowiązek udokumentować dyrektorowi przedszkola prawo do zwolnienia.
§ 7. Dyrektor przedszkola prowadzi na bieżąco rejestr przyznanych zwolnień i przedstawia do kontroli
organowi prowadzącemu przedszkole na każde żądanie.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/13/98 Rady Gminy Wieprz z dnia
16 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia odpłatności
za organizowanie żywienia w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Wieprz z późniejszą zmianą.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4) pożaru,
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
5034
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UCHWAŁA NR VIII/57/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( T. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

3. wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad
dzieckiem objętym opieką żłobka,

§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości: 5 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

6. dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad:
1. wynagrodzenie ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego,
2. wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką
w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia
– do 10. dnia następnego miesiąca,
5035

4. wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem
godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie,
5. dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej
3 dzieci,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR VIII/64/11
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 roku nr 204 poz. 2086 z późn. zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity w Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn.
zmian.) Rada Gminy Wieprz po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Wadowickiego uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wykaz dróg zaliczonych do kategorii
dróg gminnych położonych na terenie gminy
Wieprz, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

2. Przebieg dróg gminnych o których mowa w ust
1 określa mapa orientacyjna, stanowiąca załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wieprz nr
XXXVI/221/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie
ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg
gminnych na terenie Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Wieprz
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Wykaz dróg gminnych według numerów
ewidencyjnych w Gminie Wieprz
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Wieprz
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR IX/67/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Rady Gminy Wieprz nr II/16/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie
gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Wieprz nr II/16/02
z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso §
2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Do poboru opłaty targowej
wyznacza się inkasentów: 1) w sołectwie Frydrychowice
- Pan Andrzej Sopicki zam. Frydrychowice 86g, 2)
w sołectwie Gierałtowice - Pani Maria Huczek zam. Gierałtowice 132, 3) w sołectwie Gierałtowiczki - Pan Jan
Wójcik zam. Gierałtowiczki 12, 4) w sołectwie Nidek -

Pani Anna Zacny zam. Nidek 132, 5) w sołectwie Przybradz - Pan Tadeusz Sordyl zam. Przybradz 92, 6)
w sołectwie Wieprz - Pani Barbara Herma zam. Wieprz
228. ”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR X/77/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 4 października 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz
z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w § 1 w ust. 2
pkt
4 otrzymuje
brzmienie:
„4)
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty

udzielające tych świadczeń - 3,46 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR X/78/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r.w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a
ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969
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z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682
z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) Rada
Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/316/10 Rady Gminy
Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku
leśnego oraz podatku od nieruchomości: a) §1 otrzymuje brzmienie: „Określa się wzór informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”. b) §2 otrzy-

Poz. 5039

muje brzmienie: „Określa się wzór deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowania od
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33781 –

Poz. 5039

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33782 –

Poz. 5039

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 510

– 33783 –

Poz. 5039

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR X/79/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41
ust.
1 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r.
Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Wieprz
uchwala, co następuje:

§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego lasy zajęte na
potrzeby działalności w zakresie:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby
działalności w zakresie:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012r.

1) kultury fizycznej i sportu

1) kultury fizycznej i sportu
2) ochrony przeciwpożarowej
§ 4. Zwolnienia o których mowa §1, §2 oraz §3, nie
obejmują gruntów, budynków i budowli lub ich części
oraz lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.

2) ochrony przeciwpożarowej

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na
potrzeby działalności w zakresie: 1) kultury fizycznej
i sportu 2) ochrony przeciwpożarowej
5040
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5041

UCHWAŁA NR X/80/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 4 października 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminĉ Wieprz, wykraczające ponad podstawĉ programową.
Na podstawie art. 14 ust. 5 i ust. 6 w związku z art.
6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Wieprz nr VIII/56/11
z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad
podstawę programową wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa się dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Wieprz w godzinach od 7:00 do 12:00, od 7:30 do
12:30 lub od 8:00 do 13:00.”

2) w § 3 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Ustala się opłatę za korzystanie przez dziecko ze
świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
w wysokości 0,13 % minimalnego wynagrodzenia
za pracę za jedną godzinę świadczeń.
4. W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje
i więcej dzieci ustala się dla każdego dziecka opłatę
za korzystanie ze świadczeń, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, w wysokości 0,1 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę za jedną godzinę świadczeń.
5. W przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych indywidualnych lub zespołowych
ustala się opłatę za korzystanie ze świadczeń,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości 0,09 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedną
godzinę świadczeń.
3) uchyla się § 5 – 7.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Wieprz
Nr IX/69/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., zmieniającą
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uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.

Poz. 5041,5042,5043

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

5041
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ZARZĄDZENIE NR 1650/10
BURMISTRZA ANDRYCHOWA
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzĉdu Miejskiego w Andrychowie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:
§ 1. Zmieniam Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miejskiego w Andrychowie wprowadzony Zarządzeniem
Nr 1155/09 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2009 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 229, poz. 1647
w następujący sposób:
Uchyla się §39 Załącznika do Zarządzenia
Nr 1155/09 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca
2009 r. i wprowadza się nowy §39 tego Załącznika
o następującym brzmieniu:
„39.
1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg oraz wniosków
i interwencji stron w Urzędzie odbywa się zgodnie
z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego.

„2. Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza Sekretarz przyjmują mieszkańców Gminy w sprawach
skarg we wtorki w godzinach od 9ºº do 10ºº oraz od
14³º do 15³º.
„3. Kierownicy Wydziałów lub wyznaczeniu przez nich
zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Urzędu."
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Andrychowie pozostają
bez zmian.
§ 3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy Andrychów do
zapoznania wszystkich pracowników z treścią zmiany
Regulaminu Organizacyjnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego
2010 r. o podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Burmistrz:
mgr inż. Jan Pietras

5042
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UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W KRAKOWIE
z dnia 19 października 2011 r.
znak sprawy KI-43-078/74/11
stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Miechowie Nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania
inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie Nr IX/95/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych, Nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie
powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, Nr X/110/2011
z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie; oraz w sprawie
utraty mocy uchwały rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty parkingowej i targowej w czĉści dotyczącej postanowień
paragrafu 4
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

o r z e k a
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XII/128/2011
Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w Miechowie:
nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie, nr IX/95/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat
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parkingowych, nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej
na
placu
targowym
przy
ul.
Wesołej
w Miechowie, nr X/110/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/403/2006 z dnia
28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania inkasenta
poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku
Głównym w Miechowie; oraz w sprawie utraty mocy
uchwały
Rady
Miejskiej
w
Miechowie
Nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie
określenia wysokości wynagrodzenia za inkasowanie
opłaty parkingowej i targowej – w czĉści dotyczącej
postanowień § 4.
UZASADNIENIE
Uchwała
Nr
XII/128/2011
Rady
Miejskiej
w Miechowie z dnia 19 września 2011 r., wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
27 września 2011 r.
Rada Miejska w Miechowie powołując się
w podstawie prawnej uchwały na unormowania art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, dokonała zmiany dotychczasowej wysokości wynagrodzenia inkasentów za inkasowanie opłat: parkingowej i targowej.
Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z
późn. zmian.), organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i
w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, a zasady i tryb wydawania
aktów prawa miejscowego określa ustawa. Przywołany
w podstawie prawnej uchwały Nr XII/128/2011 Rady
Miejskiej w Miechowie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych upoważnia rady gmin do zarządzenia w drodze uchwały
poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała rady gminy zarządzająca pobór podatków
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia jest źródłem nawiązania stosunku
prawnego pomiędzy inkasentem, a gminą z którego
wynikają określone uprawnienia i obowiązki, z kolei
mieszkaniec gminy uzyskuje z dniem wejścia w życie
uchwały prawo do uiszczenia podatku do rąk uprawnionego inkasenta i wywiązania się w ten sposób z obowiązku podatkowego.
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Krakowie działając w granicach swojej właściwości
określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych w związku z art. 1 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych i dokonując oceny
legalności postanowień wyżej wymienionej uchwały
Rady Miejskiej w Miechowie stwierdziło, iż w § 4 uchwały Rada Miejska w Miechowie określiła, że uchwała ta
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z
mocą obowiązującą od dnia 19 września 2011 r.

Poz. 5043

Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego. Odnośnie zasad i trybu ogłaszania aktów prawa
miejscowego przepis art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym – odsyła do ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2011 r. Nr 197, poz. 1172). Do zasad ogłaszania aktów
prawa miejscowego zaliczyć należy zasady dotyczące
wejścia w życie norm wyrażonych w akcie prawa miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 wzmiankowanej
ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny
określi termin dłuższy. W uzasadnionych natomiast
przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie
w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia
w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego
aktu w dzienniku urzędowym. Przepisy te są rozwinięciem jednej z konstytucyjnych zasad państwa prawnego
wyrażonych w art. 2 Konstytucji RP jaką jest zasada
niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit). Zakaz
nieretroakcji
nie
ma
charakteru
absolutnego
i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach moc wsteczna
przepisowi może być nadana. Wynika to wyraźnie
z przepisu art.5 w/w ustawy w myśl którego przepisy art.
4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie.
W rozpatrywanej sprawie w przepisie § 4 zachowano pozory legalności, stanowiąc, że uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Gdyby
treść kwestionowanego przepisu § 4 do tego się ograniczała, zasada niedziałania prawa wstecz nie byłaby naruszona; a uchwała weszłaby w życie z poszanowaniem
Konstytucji i art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych. O sprzeczności z wyżej wymienionymi
przepisami decyduje – zdaniem Kolegium Izby - druga
część kwestionowanego przepisu § 4 uchwały, w którym
przewidziano wejście jej w życie "z mocą obowiązującą
od dnia 19 września 2011 r.". Nabranie przez akt prawny
mocy, o której traktuje druga część przepisu, nie jest
jednak niczym innym jak jego wejściem w życie.
Akt prawa miejscowego nie może wejść w życie i nie
posiadać mocy obowiązującej, nie może też posiadać
mocy obowiązującej przed wejściem w życie. Zawarte
w przepisie § 4 uchwały sformułowanie, iż wchodzi ona
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia choć
odpowiada prawu, nie konwaliduje zasadniczej wadliwości przepisu § 4 uchwały, jaką było nadanie mocy
obowiązującej w okresie poprzedzającym ogłoszenie
uchwały. Konsekwencją przyjętego sformułowania stało
się objęcie skutkiem kwestionowanej uchwały okresu
poprzedzającego podjęcie jej ogłoszenie, co nie jest
niczym innym jak nadaniem jej mocy wstecznej. Jak
wyżej wspomniano wprawdzie zakaz retroakcji nie ma
charakteru absolutnego i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach moc wsteczna przepisowi mogłaby być nadana,
jednakże w badanym wypadku Kolegium Izby nie dopatrzyło się takich wyjątkowych okoliczności, o których
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mowa w przepisie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, które usprawiedliwiałyby odstąpienie
od podstawowej zasady państwa prawnego, jaką jest
zasada niedziałania prawa wstecz.
Na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 roku
Kolegium Izby zapoznało się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie Znak: BR.02.0007.2.11 z
dnia 14 października 2011 roku. Kolegium Izby uznało, iż
argumentu podniesione w załączonych do wyżej wymienionego pisma wyjaśnieniach Burmistrza Gminy i
Miasta Miechów, nie mają wpływu na ocenę legalności
kwestionowanego postanowienia Rady Miejskiej w
Miechowie.
Z tych przyczyn postanowiono orzec jak w sentencji.

Poz. 5043,5044

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

5043
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UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W KRAKOWIE
z dnia 19 października 2011 r.
znak sprawy KI-43-078/75/11
stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie
odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie w czĉści dotyczącej postanowień
paragrafu 4
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XII/123/2011
Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie – w czĉści dotyczącej postanowień § 4.
UZASADNIENIE
Uchwała
Nr
XII/123/2011
Rady
Miejskiej
w Miechowie z dnia 19 września 2011 r., wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
30 września 2011 r.
Rada Miejska w Miechowie powołując się
w podstawie prawnej uchwały na unormowania art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym postanowiła między innymi
o odwołaniu dotychczasowych inkasentów opłat: parkingowej i targowej.
Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zmian.), organy samorządu terytorialnego
oraz terenowe organy administracji rządowej, na pod-

stawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na
obszarze działania tych organów, a zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Przywołany w podstawie prawnej uchwały Nr XII/123/2011
Rady Miejskiej w Miechowie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
upoważnia rady gmin do zarządzenia w drodze uchwały
poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała rady gminy zarządzająca pobór podatków
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia jest źródłem nawiązania stosunku
prawnego pomiędzy inkasentem, a gminą z którego
wynikają określone uprawnienia i obowiązki, z kolei
mieszkaniec gminy uzyskuje z dniem wejścia w życie
uchwały prawo do uiszczenia podatku do rąk uprawnionego inkasenta i wywiązania się w ten sposób z obowiązku podatkowego.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie działając w granicach swojej właściwości określonej
w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i dokonując oceny legalności
postanowień wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Miechowie stwierdziło, iż w § 4 uchwały Rada
Miejska w Miechowie określiła, że uchwała ta wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od dnia 19 września 2011 r.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego. Odnośnie zasad i trybu ogłaszania aktów prawa
miejscowego przepis art. 42 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorządzie gminnym – odsyła do ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172). Do zasad ogłaszania aktów prawa miejscowego zaliczyć należy zasady
dotyczące wejścia w życie norm wyrażonych w akcie
prawa miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2
wzmiankowanej ustawy, akty normatywne, zawierające
przepisy
powszechnie
obowiązujące,
ogłaszane
w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych
natomiast przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni,
a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień
ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przepisy
te są rozwinięciem jednej z konstytucyjnych zasad państwa prawnego wyrażonych w art. 2 Konstytucji RP jaką
jest zasada niedziałania prawa wstecz (lex retro non
agit). Zakaz nieretroakcji nie ma charakteru absolutnego
i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach moc wsteczna
przepisowi może być nadana. Wynika to wyraźnie
z przepisu art.5 w/w ustawy w myśl którego przepisy
art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie.

ogłoszenia choć odpowiada prawu, nie konwaliduje
zasadniczej wadliwości przepisu § 4 uchwały, jaką było
nadanie mocy obowiązującej w okresie poprzedzającym
ogłoszenie uchwały. Konsekwencją przyjętego sformułowania stało się objęcie skutkiem kwestionowanej
uchwały okresu poprzedzającego podjęcie jej ogłoszenie, co nie jest niczym innym jak nadaniem jej mocy
wstecznej. Jak wyżej wspomniano wprawdzie zakaz
retroakcji nie ma charakteru absolutnego i w zupełnie
wyjątkowych sytuacjach moc wsteczna przepisowi mogłaby być nadana, jednakże w badanym wypadku Kolegium Izby nie dopatrzyło się takich wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisie art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, które usprawiedliwiałyby odstąpienie od podstawowej zasady państwa prawnego, jaką jest zasada niedziałania prawa
wstecz.

W rozpatrywanej sprawie w przepisie § 4 zachowano pozory legalności, stanowiąc, że uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Gdyby treść kwestionowanego przepisu § 4 do tego się
ograniczała, zasada niedziałania prawa wstecz nie byłaby naruszona; a uchwała weszłaby w życie z poszanowaniem Konstytucji i art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. O sprzeczności z wyżej
wymienionymi przepisami decyduje – zdaniem Kolegium Izby -druga część kwestionowanego przepisu § 4
uchwały, w którym przewidziano wejście jej w życie
"z mocą obowiązującą od dnia 19 września 2011 r.".
Nabranie przez akt prawny mocy, o której traktuje druga
część przepisu, nie jest jednak niczym innym jak jego
wejściem w życie. Akt prawa miejscowego nie może
wejść w życie i nie posiadać mocy obowiązującej, nie
może też posiadać mocy obowiązującej przed wejściem
w życie. Zawarte w przepisie § 4 uchwały sformułowanie, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od daty jej

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych.

5044

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 roku
Kolegium Izby zapoznało się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie Znak: BR.02.0007.2.11
z dnia 14 października 2011 roku. Kolegium Izby uznało,
iż argumentu podniesione w załączonych do wyżej wymienionego pisma wyjaśnieniach Burmistrza Gminy
i Miasta Miechów, nie mają wpływu na ocenę legalności
kwestionowanego
postanowienia
Rady Miejskiej
w Miechowie.
Z tych przyczyn postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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