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Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.
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Rady Gminy Lubień z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
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Rady Gminy w Łącku z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy
w Łącku z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Łącku
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Rady Gminy w Łącku z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy
w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku
z dnia 28 lutego 2011r. oraz Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia
4 maja 2011 rok
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Rady Gminy Ropa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Ropa na rok 2011
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Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian
w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej
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Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym
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Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
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z dnia 24 października 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 rok
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z dnia 19 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XXIV/313/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony
środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku.
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z dnia 19 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XXIV/306/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

33929
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UCHWAŁA NR XXXVII/359/10
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie w 2010 rok
Na podst. art. 12, pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bu-

dżetowej Rady Powiatu, Rada Powiatu Limanowskiego
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
4 474 309,88 zł jak zał. Nr 1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33855 –

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
2 868 481,38 zł jak zał. Nr 2.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę
1 605 828,50 zł jak zał. Nr 3.
4. Na skutek zmian określonych w ust. 1-3 deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1 605 828,50 zł.
§ 2.
1. Po dokonanej zmianie jak w §1, ust.1-3 ustala się
w nowej wysokości:
1) plan dochodów budżetowych w kwocie
– 140 924 241,67 zł
2) plan wydatków budżetowych w kwocie
– 159 300 092,36 zł
3) plan przychodów budżetowych w kwocie
– 23 362 662,69 zł
4) plan rozchodów budżetowych w kwocie

Poz. 5074

– 4 986 812,00 zł
5) deficyt budżetu w kwocie – 18 375 850,69 zł
2. Po dokonanej zmianie jak w §1, ust.1-2 ustala się plan
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacenty Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/359/10
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Uzasadnienie:
Przesunięcie w planie dochodów pozostałych na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powia600
towych - zastosowanie właściwej czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej "7".
Przesunięcia w planie dochodów z tyt. kar za przekroczenie warunków decyzji określających zakres ko756
rzystania ze środowiska, w rozbiciu na kary pobrane od osób fizycznych i osób prawnych.
§6298 Zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji z MRPO na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów
801
ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” w związku z przesunięciem realizacji większości zadań na przyszły rok.
852
Zwiększenie dochodów DPS w Limanowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki
§6298 Zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji z MRPO na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów
ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” w związku z przesunięciem realizacji większości zadań na przyszły rok.
853
Zwiększenie dochodów PUP w Limanowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki
§0970 Zwiększenie dochodów w DWDz w Porębie W. z tyt. refundacji wynagrodzeń przez PUP
854
z przeznaczeniem na wydatki z tego tytułu.
§6298 Zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji z MRPO na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów
ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” w związku z przesunięciem realizacji większości zadań na przyszły rok.
Przewodniczący Rady
Jacenty Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/359/10
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Uzasadnienie:
700, 801, 852, 854 Zmiany w wydatkach majątkowych w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach
„Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” na przyszły rok oraz przeznaczeniem środków m.in. na realizację zadań: "Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego w Limanowej" (250 000 zł) i "Przebudowa budynku starego szpitala
na Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu - II etap" (100 000 zł).
Pozostałe zmiany w planie wydatków w związku ze zmianami w planie dochodów i przychodów.
Powyższe zmiany dotyczą zadań własnych powiatu.
Przewodniczący Rady
Jacenty Musiał
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/359/10
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Jacenty Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/359/10
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uzasadnienie:
Plan po zmianach po uwzględnieniu zmian w niniejszej uchwale oraz uchwale Rady Powiatu z 24 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie w 2010 r.
Przewodniczący Rady
Jacenty Musiał
5074

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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UCHWAŁA NR VIII/74/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
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 późn. zm.), art. 212 ust. 1
pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 12 art. 7 ust. 1
pkt 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 2.243.308,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie dochodów o kwotę 306.319,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 2.010,00 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4) W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 różnicę między dochodami a wydatkami
budżetu gminy na rok 2011 zmniejsza się
o kwotę 1.934.979 zł, tj. z kwoty 4.636.400 zł do
kwoty 2.701.421 zł; stanowi ona deficyt budżetu
Gminy.
2) w § 3 pkt 2 wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się

o kwotę 1.934.979 zł tj. z kwoty 3.560.000 zł do
kwoty 1.625.021 zł.
3) w § 4 ust. 1 przychody budżetu zmniejsza się
o kwotę 1.934.979 zł tj. z kwoty 8.560.000 zł do
kwoty 6.625.021 zł.
5) Załącznikowi Nr 3 do uchwały budżetowej –
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy
Miasta Bochnia na 2011 rok - nadaje się
brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1
łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 79.292.550,49 zł
2. Plan wydatków w kwocie 81.993.971,49 zł
3. Deficyt budżetu 2.701.421,00 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.923.600,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku
2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/74/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 maja 2011 r.

Zwiększenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 2.243.308,00 zł, w tym:
Dział Rozdz.
§
1
756
75615

0310
75616

0310
801
80110

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
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 psób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
psób fizycznych
w tym: dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym: dochody bieżące

Kwota
zł
3
2.241.298,00
1.141.298,00

1.141.298,00
1.141.298,00
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
2440
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Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych

2.010,00

Zmniejszenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 306.319,00 zł, w tym:
Dział Rozdz. §
1
758
75801

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym: dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920

Kwota zł
3
306.319,00
306.319,00
306.319,00
306.319,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/74/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 maja 2011 r.
Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 2.010,00 zł w tym:
Dział Rozdz. §
1
801
80110

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota zł
3
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/74/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 maja 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
A. Dochody
B Wydatki (B1+B2)
B1 wydatki bieżące
B2 wydatki majątkowe

79 292.550,49
81 993.971,49
66.523.721,49
15 470.250,0

C Deficyt budżetu (A-B)

-2 701 421,00

F Finansowanie

2 701 421,00

P Przychody budżetu ogółem
z tego:
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

6 625 021,00
5 000 000,00
1 625 021,00

Rozchody budżetu ogółem § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

3 923 600,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
5075

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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UCHWAŁA NR IX/85/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
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 późn. zm.), art. 212 ust. 1
pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80
poz. 526 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala, co
następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 37.010,00 zł jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 239.913,49 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie wydatków o kwotę 202.903,49 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Tabeli Nr 1.3 do uchwały budżetowej – Przychody
i wydatki związane z ochroną środowiska na 2011
rok – nadaje się brzmienie stanowiące załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały

5) Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Bochnia na
2011 rok - nadaje się brzmienie stanowiące załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 79.505.917,90 zł
2. Plan wydatków w kwocie 82.207.338,90 zł
3. Deficyt budżetu 2.701.421,00 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.923.600,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku
2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/85/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.
1. Zwiększenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 37.010,00 zł w tym:
Dział
Rozdz. §
1
801
80110
2440
900
90019

0690

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

2
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym: dochody bieżące
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat

3
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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Poz. 5076
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/85/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.

1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 239.913,49 zł, w tym:
Dział Rozdz. §

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

1
801
80110

2
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

853
85395

900
90003

Kwota
zł
3
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
202.903,49
202.903,49
202.903,49
202.903,49
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 202.903,49 zł, w tym:
Dział
Rozdz. §
1
852
85295

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Kwota
zł
3
202.903,49
202.903,49
202.903,49
202.903,49

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/85/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.
tabela Nr 1.3 do uchwały budżetowej
PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2011 ROK
Dział
Rozdział §
1
900
90019

0690

Nazwa
2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat

Dochody
3
85 000
85 000
85 000
85 000

Wydatki
4

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
900
90003

90004
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Poz. 5076,5077

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań
przeciwdziałających zanieczyszczeniom
2. Edukacja ekologiczna
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków miejskich

85 000
65 000
65 000
55 000
10 000
20 000
20 000

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/85/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.
tabela Nr 3 do uchwały budżetowej
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA 2011 ROK
A. Dochody
B Wydatki (B1+B2)
B1 wydatki bieżące
B2 wydatki majątkowe

79 505 917,90
82 207 338,90
66 587 088,90
15 620 250,00

C Deficyt budżetu (A-B)

-2 701 421,00

F Finansowanie

2 701 421,00

P Przychody budżetu ogółem
z tego:
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

6 625 021,00
5 000 000,00
1 625 021,00

Rozchody budżetu ogółem § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

3 923 600,00

Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
5076

5077
5077

UCHWAŁA NR XV/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko 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 późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220
ust. 1 i ust. 2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu na rok 2011 –
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu na rok 2011 –
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej
uchwały stan budżetu wynosi:
a) plan dochodów 91.377.195,16 zł.
b) plan wydatków 103.214.476,18 zł.
c) deficyt budżetu 11.837.281,02 zł.
d) przychody budżetu 14.637.281,02 zł.
e) rozchody budżetu 2.800.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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§ 3. Tabela Nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.

§ 5. Tabela Nr 5 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.

020

600

700

750

Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
w tym:
b) dochody majątkowe
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
a) dochody bieżące
0970 wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) dochody bieżące
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0920 pozostałe odsetki
b) dochody majątkowe
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
70095 Pozostała działalność
w tym:
a) dochody bieżące
0970 wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
w tym:
a) dochody bieżące

w tym na zadania realizowane
w drodze umów lub porozumień
między JST *

w tym zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami
administracji rządowej *

w tym zadania z zakresu
administracji rządowej i innych
zleconych JST odrębnymi
ustawami *

Zwiększenia

Nazwa

Zmniejszenia

Rozdział
Paragraf

Dział

Dochody budżetu w roku 2011
zmiany

0,00
0,00

217,00
217,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

217,00
217,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7 137,00
7 137,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

7 137,00
7 137,00
36 000,00
26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26 000,00
25 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10 000,00
10 000,00
5 808,00
5 808,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

5 808,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00
1 200 000,00
0,00

1 200 000,00
1 200 000,00
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0750

0970
756

75618

0460
0480
0490

0570
758
75814

0970
801
80101

0920
0970
80104

0920
80110

0750

0830
0970
80148

0830
852
85212

0570
0690
85215

0970
85219
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dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) dochody bieżące
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
w tym:
a) dochody bieżące
pozostałe odsetki
Gimnazja
w tym:
a) dochody bieżące
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z usług
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
a) dochody bieżące
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych
wpływy z różnych opłat
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:

Poz. 5077
4 000,00

100 000,00

1 808,00
110 622,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

110 622,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

110 622,00
622,00
10 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00
0,00
0,00

450,00
450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

450,00
450,00
73 607,00
731,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

731,00

0,00

0,00

0,00

731,00
1 300,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00
1 300,00
7 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 576,00
3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 000,00
64 000,00
8 279,00
112,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

112,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
3 000,00

950,00
3 626,00
64 000,00

62,00
167,00
167,00
167,00
8 000,00
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a) dochody bieżące
wpływy z usług
pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) dochody bieżące
0690 wpływy z różnych opłat
0920 pozostałe odsetki
90095 Pozostała działalność
w tym:
a) dochody bieżące
0970 wpływy z różnych dochodów
0830
0920

900

Razem
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje i środki 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:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku

Poz. 5077

3 000,00

8 000,00
8 000,00

0,00

0,00

0,00

5 908,00
2 403,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 403,00
403,00
2 000,00
3 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 505,00
3 505,00

0,00

0,00

0,00

1 306 600,00

248 028,00

0,00

0,00

0,00

106 600,00

247 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.

01010

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:

Zwiększenie

w tym na zadania realizowane
w drodze umów lub porozumień
między JST *

01008

Zmniejszenie

w tym zadania wykonywane na
mocy porozumień z organami
administracji rządowej *

010

Nazwa

w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami *

Rozdział

Dział

Wydatki budżetu w roku 2011
zmiany

35 398,00
9 900,00

20 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 900,00
25 498,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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01095

600
60014

60016

700
70004

70005

70095

710
71004

750
75023
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wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(2) dotacje na zadania bieżące
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poz. 5077

25 498,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 498,00
0,00

20 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

125 983,00
18 846,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00
9 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 846,00
107 137,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

107 137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 137,00

0,00

0,00

0,00

107 137,00

0,00

0,00

0,00

1 324 000,00
0,00

31 336,00
31 336,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

31 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 336,00

0,00

0,00

0,00

31 336,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00
1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00
24 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00
25 000,00
25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

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

25 000,00
287 200,00
274 500,00

0,00
0,00
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75075

75095

754
75412

756

75647

801
80101

80104
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w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

Poz. 5077

274 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

260 000,00
14 500,00
1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00
11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00
5 000,00
8 000,00

1 808,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 000,00

1 808,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

1 808,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 808,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 808,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00
10 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
91 585,00
34 489,00

385 472,92
313 896,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34 489,00

313 896,92

0,00

0,00

0,00

34 489,00

313 896,92

0,00

0,00

0,00

2 097,00
32 392,00

313 165,92
731,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13 183,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

13 183,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

13 183,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00
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80110

80113

80148

851
85154

852
85212

85215

85219

85295
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 5077

13 183,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

25 163,00

7 576,00

0,00

0,00

0,00

25 163,00

7 576,00

0,00

0,00

0,00

25 163,00

7 576,00

0,00

0,00

0,00

25 163,00

7 576,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00
750,00

62 700,00

0,00

0,00

0,00

750,00

62 700,00

0,00

0,00

0,00

750,00

62 700,00

0,00

0,00

0,00

750,00

700,00
62 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

71 500,00
6 500,00

46 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00
4 500,00
0,00

46 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

46 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00
6 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00
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854
85401

900
90001

90003

90004

90095

921
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926
92601
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(2) dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(2) dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

Poz. 5077
0,00

1 667,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1 667,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1 667,08

0,00

0,00

0,00

1 667,08

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

12 097,00
12 097,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

12 097,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

26 850,00
0,00

10 000,00
2 097,00
25 700,00
24 000,00

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

24 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

24 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00
0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

6 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 850,00
0,00
0,00

115 897,00
30 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00
20 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00
65 897,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

65 897,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

65 897,00
45 000,00
45 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku

Poz. 5077

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00
1 879 533,00

820 961,00

0,00

0,00

0,00

630 035,00

696 218,00

0,00

0,00

0,00

609 535,00

587 453,92

0,00

0,00

0,00

330 997,00
278 538,00

323 865,92
263 588,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 500,00
16 000,00
0,00

59 000,00
48 097,00
1 667,08

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

1 249 498,00

124 743,00

0,00

0,00

0,00

1 249 498,00

124 743,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok
Lp.
1

Dział
2

1.

010

Rozdział
3

§
4

01008
6050
01010
6058
6059
6050
6050

Nazwa inwestycji
5

Plan
6

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
- odwodnienie terenów gminnych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Stolarskiej, Sąsiedzkiej,
Zarzecze, Niwa, i S. Faustyny w Mokrzyskach
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Pielgrzymów w Szczepanowie

2 894 502,00
100 000,00
100 000,00
2 794 502,00
1 088 000,00
1 612 000,00
50 000,00
44 502,00
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2.

600
60013
6050

6300
6300

6050
6050
6300

60014
6300
60016
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
3.

700
70005
6060
70095
6050
6059
6050

4.

720
72095
6639

5.

750
75023
6060
6050
6050

6.

754
75412
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Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768
ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego
z ulicami Szczepanowską i Okulickiego
- stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni
- budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą
wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi
wojewódzkiej nr 768
- budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku
- budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko Mokrzyska
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
- budowa chodników przy drogach powiatowych
Drogi publiczne gminne
w tym:
- modernizacja dróg gminnych
- zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku
- zakup i montaż przystanków autobusowych
- budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami
- budowa dróg na Osiedlu Słotwina w Brzesku: ul. Jana Pawła II,
ul. Wł. Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia
- budowa chodnika od placu Kazimierza Wielkiego do Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku
- modernizacja chodników na terenie miasta
- budowa chodnika przy ul. Nowy Świat w Jasieniu
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy
Pozostała działalność
w tym:
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku
- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II
- budowa zadaszenia schodów zewnętrznych w budynku DL
w Porębie Spytkowskiej
Informatyka
Pozostała działalność
w tym:
- realizacja projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów
Małopolski"
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku
- wdrożenie elektronicznej obsługi petenta
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Poz. 5077
3 640 956,00
2 278 293,00
2 127 888,00

15 000,00
34 904,00

140,00
361,00
100 000,00

409 846,00
409 846,00
952 817,00
590 000,00
40 000,00
40 000,00
400,00
212,00
33 617,00
163 588,00
85 000,00
1 185 200,00
860 200,00
860 200,00
325 000,00
190 000,00
130 000,00
5 000,00
14,00
14,00
14,00

104 744,00
104 744,00
35 744,00
26 000,00
43 000,00
33 500,00
33 500,00
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6050
6230
6230
7.

801
80101
6050
80104
6060
6050
80110
6050
6050

8.

851
85154
6060

9.

852
85219
6050

10.

900
90001
6010

6057
6059
6050
6050
90004
6050
90015
6050
11.

921
92120
6057
6059
6570
92195
6057
6059
6060

12.

926
92601
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w tym:
- budowa garażu dla OSP w Mokrzyskach
- dotacja dla OSP w Brzesku na zakup samochodu strażackiego
- dotacja na zakup zestawu przeszkód dla OSP
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku
Przedszkola
w tym:
- zakup patelni elektrycznej
- rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Ogrodowej w Brzesku
Gimnazja
w tym:
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku
- wymiana nawierzchni chodnikowych, remont schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad w budynku PG Nr 2 w Brzesku etap II
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
- zakup środków trwałych do prowadzenia działań profilaktycznych
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
- zakup i montaż środków trwałych na potrzeby MOPS
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku
- realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim
- budowa kanalizacji w Gminie Brzesko
- przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku
DL w Porębie Spytkowskiej
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
- zakup i montaż urządzeń zabawowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
- rewitalizacja Rynku w Brzesku
- remont elewacji Kościoła Św. Jakuba w Brzesku w ramach
rewitalizacji Rynku w Brzesku
Pozostała działalność
w tym:
- budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
w Brzesku
- zakup wyposażenia dla studia nagrań w Regionalnym Centrum
Kulturalno - Bibliotecznym w Brzesku
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

Poz. 5077

7 000,00
19 000,00
7 500,00
3 169 967,00
2 539 792,00
2 539 792,00
454 727,00
4 727,00
450 000,00
175 448,00
141 900,00
33 548,00

5 900,00
5 900,00
5 900,00
5 128,00
5 128,00
5 128,00
5 699 111,00
5 596 711,00
2 886 138,00

1 434 232,00
1 096 081,00
156 260,00
24 000,00
11 200,00
11 200,00
91 200,00
91 200,00
6 188 979,00
3 070 374,00
1 900 000,00
1 104 477,00
65 897,00
3 118 605,00
1 650 000,00
1 428 605,00
40 000,00
394 705,00
371 745,00
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w tym:
- wymiana urządzeń kręglarskich w budynku "Kręgielni"
- monitoring stadionu OKS w Brzesku
- przebudowa szatni w budynku hali sportowej przy ul. Mickiewicza
- modernizacja budynku "Kręgielni"
- modernizacja stadionu OKS w Brzesku
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
- budowa zasilania elektrycznego boiska sportowego w Szczepanowie
- remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. "ORLIK PLUS"
RAZEM
w tym:
Inwestycje, 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
Zakupy inwestycyjne, 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
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

56 745,00
12 000,00
15 000,00
100 000,00
188 000,00
22 960,00
7 000,00
15 960,00

23 322 706,00
19 463 497,00
11 443 409,00

973 071,00
0,00

2 886 138,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2011 roku
A.

DOCHODY (A1 + A2)
dochody bieżące
dochody majątkowe

91 377 195,16
79 351 391,16
12 025 804,00

B.

WYDATKI (B1 + B2)
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

103 214 476,18
79 891 770,18
23 322 706,00

C.

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

-11 837 281,02

F.

FINANSOWANIE (P - R)

11 837 281,02

P.

Przychody budżetu ogółem
z tego:
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych
2/ Pożyczki
3/ Kredyty
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

14 637 281,02

R.

Rozchody budżetu ogółem
z tego:
1/ Spłaty pożyczek
w tym na:

12 900 000,00
0,00
138 605,31
1 598 675,71

2 800 000,00
900 000,00
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- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"
2/ Wykup obligacji
- obligacje seria F

900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Brzesko w 2011 roku
DZIAŁ ROZDZ.
1

2

756

75618

851
85153

85154

§

NAZWA

3

4

DOCHODY WYDATKI
Plan
Plan
5
6

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym:
- dochody bieżące
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
2) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
- wydatki majątkowe
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu

510 000,00

-

510 000,00

-

510 000,00
510 000,00

-

-

569 353,00
41 000,00
41 000,00
26 000,00
15 000,00

-

528 353,00
522 453,00
88 600,00
130 100,00

118 453,00
180 000,00

5 300,00
5 900,00
5 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/94/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2011 roku
dla jedno- dla jednostek sekto- stek spoza
sektora
ra
Dział Rozdział
Nazwa
Rodzaj dotacji z budżetu
finansów
finansów
publicznych publicznych
1
2
3
4
5
6
010
Rolnictwo i łowiectwo
0
13 000
01030
Izby rolnicze
0
13 000
wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych
13 000
600
Transport i łączność
568 750
0
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
149 904
0
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki
149 904
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych
60014
Drogi publiczne powiatowe
418 846
0
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki
9 000
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej
zadań bieżących
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki
409 846
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych
720
Informatyka
106
0
72095
Pozostała działalność
106
0
dotacje celowe przekazane do województwa na
92
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia *
dotacje celowe przekazane do województwa na
14
zadania inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumienia *
754
Bezpieczeństwo publiczne
0
30 740
i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
0
30 740
dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań
4 240
zleconych do realizacji jednostce niezaliczanej do
sektora finansów publicznych
dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwesty26 500
cyjnego jednostce niezaliczanej do sektora finansów
publicznych
801
Oświata i wychowanie
12 600
1 659 688
80104
Przedszkola
12 600
1 465 688
dotacje podmiotowe
1 465 688
zwroty dotacji za uczniów z Gminy Brzesko uczęsz12 600
czających do przedszkoli na terenie innych gmin
80110
Gimnazja
194 000
dotacje podmiotowe
194 000
851
Ochrona zdrowia
40 000
315 000
85111
Szpitale ogólne
40 000
0
dotacje celowe (bieżące)
40 000
85153
Zwalczanie narkomanii
0
15 000
dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samo15 000
rządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
85154
Przeciwdziałanie alkoholi0
300 000
zmowi
dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samo300 000
rządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
852
Pomoc społeczna
59 960
50 000
85202
Domy pomocy społecznej
13 860
0
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki
13 860
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej
zadań bieżących
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

43 000

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
85213

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz skłądki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

85295

Pozostała działalność

90001

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

90095

Pozostała działalność
wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

921
92109

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

92116

1 000
1 000

0

0

50 000
50 000

350 000

0

300 000

0

dotacje podmiotowe
92120

300 000
50 000
50 000

0

2 011 800

65 897

953 000

0

953 000
1 058 800
1 058 800
0

Biblioteki
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

926
92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom

OGÓŁEM DOTACJE

5 677 541

- dotacje podmiotowe
- dotacje celowe
w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych

3 671 488
1 584 353
559 750

65 897

500 000
500 000
500 000

3 043 216

w tym:

0

65 897

0
0

* dotacje celowe przekazane do województwa na realizację zadań z udziałem środków unijnych

0

2 000

dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
900

0

100
2 000

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
85216

43 000
100

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóe świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

2 634 325
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- dotacja celowa na pomoc finansową dla
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących
- dotacje celowe (bieżące) na zadania
jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
- dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumienia
- dotacje celowe przekazane do województwa na zadania inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumienia
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostce niezaliczanej
do sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań zleconych do realizacji jednostce niezaliczanej do sektora finansów
publicznych
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
- pozostałe dotacje celowe (bieżące)
- pozostałe
w tym:
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin
na dofinansowanie zadań bieżących
- zwroty dotacji za uczniów z Gminy
Brzesko uczęszczających do przedszkoli
na terenie innych gmin

22 860

865 000

92

14

26 500

4 240

65 897

40 000
421 700
13 000
46 100

350 000
12 600

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
5077

5078
5078

UCHWAŁA NR XV/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), Rada
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody, lipę drobnolistną (Tilia cordata), rosnącą na terenie działki
o nr ew. 1004/2, położonej przy ul. Ks. Mazurkiewicza
171 w Jasieniu stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, a będącej w zarządzie Domu Dziecka
w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody, następuje
z uwagi na zniszczenie drzewa i jego bardzo zły stan
5078

zdrowotny oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR XV/100/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), wz. z § 2 Uchwały
Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 czerwca
2011 r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły
Filialnej w Wokowicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 386, poz. 3409) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co
następuje:

2) § 2. ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 10 Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu obejmuje miejscowość Sterkowiec”.
3) § 2. ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 11 Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie
obejmuje miejscowości Szczepanów i Wokowice”.

§ 1. W Uchwale Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej
w Brzesku, z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 70, poz. 454),
wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

1) § 1. ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Publiczna Szkoła
Podstawowa w Sterkowcu, ul. Sosnowa 20”.
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UCHWAŁA NR XV/84/2011
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Gródek nad
Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2011 rok
o kwotę 1.670.426,41 zł, w tym dochody bieżące
79.161,81 zł i dochody majątkowe 1.591.264,60 zł,
oraz zmniejsza plan dochodów budżetu o kwotę
32.820,00 zł, w tym dochody majątkowe 32.820,00 zł
tj. do kwoty 39.362.425,51 zł - jak w tabeli Nr 1,
§ 2.
1. Zwiększa plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę
2.073.252,73 zł, oraz zmniejsza o 435.646,32 zł tj. do
kwoty 47.852.425,51 zł - jak w tabeli Nr 2.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
123.133,20 zł w tym:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 112.800,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o 46.800,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 66.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 o 10.333,20 zł
2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o 7.826,32 zł
w tym:
a) dotacje na zadania bieżące o 7.826,32 zł,
3) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na
inwestycje i zakupy inwestycyjne o 427.820,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
o 80.000,00 zł, oraz zwiększenia planu wydatków
majątkowych o 1.950.119,53 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 o 7.826,32 zł - jak w tabeli Nr 3
§ 3. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu obejmują dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, a ich wielkości po dokonanych zmianach przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 4.
1. Zwiększa o 20.000,00 zł oraz dokonuje zmian w kwotach wydatków budżetu z tytułu planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku.
2. Po dokonanych zmianach ustala się w nowej wersji
i zastępuje dotychczas określone załącznikiem Nr 1
do Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad
Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem
na 2011 rok , -Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem

Poz. 5080

w 2011 roku - w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
Tabela Nr 1

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok
Dz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6630)
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące
W tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)
Dochody majątkowe
W tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieżące
W tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , 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),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§ 2009),
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)

600

758

801

Kwota w zł
Zwiększ.
32.820,00
32.820,00

32.820,00
1490.000,00
1.490.000,00

Kwota w zł
Zmniejsz.

32.820,00
32.820,00
-

1.490.000,00

47.423,21
42.828,61

42.828,61
4.594,60

4.594,60
100.183,20
36.333,20

8.783,22

1.549,98

25.500,00
500,00
63.850,00

63.850,00

32.820,00
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RAZEM
W tym:
- 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

1.670.426,41

32.820,00

79.161,81

-

10.333,20

-

- dochody majątkowe

1.591.264,60

32.820,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
Tabela Nr 2
Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dz.

Rozdz.

010
01095

600
60014

60016

60017

60078

60095

700
70005

750
75023

801
80101

80110

WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych
Drogi wewnętrzne
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2.Wydatki majątkowe tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
2.Wydatki majątkowe tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1.wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych
2.wydatki majątkowe w tym
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gimnazja
1.wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych
1.2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Kwota w zł
Zwiększenia
68.443,21
68.443,21
68.443,21
68.443,21
1.550.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Kwota w zł
Zmniejszenia

82.820,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

32.820,00
32.820,00
32.820,00
1.490.000,00
1.490.000,00
1.490.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
220.183,20
199.850,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
183.850,00
183.850,00
20.333,20
20.333,20
10.000,00
10.000,00
10.333,20
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900
90001

921
92116

926
92601
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POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki Pomocy Społecznej
1.wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2.Wydatki majątkowe tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
KULTURA I OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
1.wydatki bieżące w tym:
1.1.dotacje na zadania bieżące
2.Wydatki majątkowe tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
2.Wydatki majątkowe tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM
W tym:
1. Wydatki bieżące w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. Wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

46.800,00
46.800,00
46.800,00
46.800,00
46.800,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
7.826,32
7.826,32

7.826,32
7.826,32
7.826,32
7.826,32

7.826,32
7.826,32
7.826,32
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.073.252,73

265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
435.646,32

123.133,20

7.826,32

10.333,20
1.950.119,53
7.826,32

427.820,00
80.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
Tabela Nr 3
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ
010
01095

600
60014

60017

WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja dróg rolniczych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa chodników przy drogach powiatowych
2.Chodnik przy drodze powiatowej Wytrzyszczka –TropieBartkowa w m.Rożnów(pomoc finansowa dla Powiatu nowosądeckiego)
Drogi wewnętrzne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja dróg rolniczych

Kwota
Kwota
zwiększenia
zmniejszenia
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
68.443,21
68.443,21
68.443,21
68.443,21
1.510.000,00
20.000,00

82.820,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

-

20,000,00

20.000,00
-

32.820,00

-

32.820,00
32.820,00
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60095

60078

700
70005

750
75023

801
80101

900
90001

921
92116

926
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Pozostała działalność
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Wykonanie nawierzchni placu postojowego przy U. Gminy
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Odbudowa dróg gminnych po powodzi
GOSPODARKAMIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1. Zakupy inwestycyjne środków trwałych – nabycie gruntów (w tym w m. Przydonica )
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Radosna szkoła –place zabaw przy szkołach w miejscowościach; Gródek nad Dunajcem, Lipie, Podole, Jelna, Roztoka
Brzeziny, Rożnów, Sienna, Przydonica
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków et. I w tym;
- na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1. Realizacja projektu pn” Budowa zintegrowanego systemu
informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych”
w ramach MRPO – dotacja celowa dla Instytucji Kultury na
wkład własny)
W tym na:
na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w centrum m. Przydonica,
2. Zagospodarowanie centrum m. Gródek nad Dunajcem
poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz
z budową chodnika i oświetlenia ulicznego,

Poz. 5080
-

30.000,00
30.000,00
30.000,00

1.490.000,00
1.490,000,00
1.490.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
183.850,00
183.850,00
183.850,00
183.850,00

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
7.826,32
7.826,32
7.826,32

7.826,32
7.826,32
50.000,00
50.000,00

265.000,00
265.000,00

50.000,00

265.000,00

-

120.000,00

10.000,00

-
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3. Budowa boiska sportowego w Rożnowie – „Moje boisko
ORLIK 2012"
4. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Roztoka Brzeziny
R A Z E M:
W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

145.000,00

40.000,00
1.950.119,53

427.820,00

7.826,32

80.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
Tabela Nr 4
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK (Po zmianach)
Dz.
010

Rozdz.

Parag.

01095
6630

01095
6050

WYSZCZEGÓLNIENIE
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
W tym:
-Wydatki majątkowe
Z tego:
-inwestycje i zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM

Dochody
32.820,00
32.820,00
32.820,00

Wydatki

32.820,00
32.820,00

32.820,00

32.820,00
32.820,00

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek
Załącznik
do uchwały Nr XV/84/2011
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 12 września 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
W roku 2011 (po zmianach)

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

40002

WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODE
Dostarczanie wody

400

Rodzaj dotacji z budżetu

przedmiotowa dla KZB
600
60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne

60014

Drogi publiczne powiatowe

przedmiotowa dla KZB
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych(pomoc dla Powiatu
Nowosądeckiego)
720
72095

INFORMATYKA
Pozostała działalność
- Dotacja celowa dla samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j s t – Woj. Małop.

Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
89.540,00

89.540,00
89.540,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00

110,00
110,00
95,00

Dla jednostek
spoza sektora
fin.
publicznych
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- Dotacja celowa dla samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j s t –
Wojew. Małop.

801
80104

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j s t.

851
85154

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j s t

852
85295

POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j s t

854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka

90001

GOSPODARKA KOMOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Gospodarka odpadami

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

przedmiotowa dla KZB
przedmiotowa dla KZB
921
92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy , ośrodki kultury, świetlice , kluby
Biblioteki
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

92120

1.000,00
8.000,00
8.000,00

8.000,00
20.000,00

20.000,00

108.315,00
38.200,00
38.200,00
57.300,00
57.300,00
683.750,00
556.900,00

Dotacja podmiotowa
92116

74.120,00
1.000,00
1.000,00

203.815,00
108.315,00
przedmiotowa dla KZB

90002

15,00
74.120,00
74.120,00

20.000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j s t

900

Poz. 5080

556.900,00
126.850,00
119.023,68

7.826,32

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

30.000,00
Dotacje celowe (bieżące) z budżetu na dofinansowanie
prac
remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych

926
92605

30.000,00

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

50.000,00
50.000,00
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

OGÓŁEM

30.000,00

1.150.335,00

50.000,00
80.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
5080
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UCHWAŁA NR XI/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w formie uchwały
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji i podmiotów.
§ 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których
mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy, zwane dalej 'organizacjami'
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania
od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów
uchwał Rady przygotowanych w trybie i na zasadach
określonych w Statucie Gminy.
§ 4.
1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1) przedmiot i cel konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który
nie może być krótszy niż 14 dni;
3) sposób przeprowadzenia konsultacji;
4) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 5.
1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie
przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub
elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu.
2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta z zainteresowanymi organizacjami. Ze
spotkania sporządza się protokół zawierający
w szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.
5081

3. O wyborze sposobu przeprowadzania konsultacji
decyduje Burmistrz Miasta.
§ 6.
1. Informację o poddaniu projektu uchwały Rady Miejskiej pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich
przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w Urzędzie Miasta.
§ 7.
1. Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie,
w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii
i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację
z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
§ 8.
1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w sposób określony w § 6 ust. 1 uchwały.
§ 9.
1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nich organizacji.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki
nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XII/72/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Liszki nr VIII/49/2011 z 28 czerwca 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy
Liszki uchwala, co następuje:

3. Dodaje się załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII ( 49 ) 2011
Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwiec 2011 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 3
4. Uzupełnia się dyspozycje zwiększenia i zmniejszenia
wydatków w załączniku Nr 2.2 i 4 oraz nazewnictwo
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Rady Gminy
Liszki z dnia 28 czerwiec 2011 r nr VIII ( 49 ) 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki
na rok 2011 w następujący sposób:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

1. Dodaje się załącznik
Rady Gminy Liszki
z załącznikiem Nr 1
2. Dodaje się załącznik
Rady Gminy Liszki
z załącznikiem Nr 2

Nr 5 do uchwały Nr VIII ( 49 ) 2011
z dnia 28 czerwiec 2011 r. zgodnie

§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski

Nr 6 do uchwały Nr VIII ( 49 ) 2011
z dnia 28 czerwiec 2011 r. zgodnie

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział Rozdział

851
85195

750
75056

851
85195

§

Wyszczególnienie

Ogółem dotacje
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Ogółem wydatki
Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zmniejszenie
planu na rok
2011
-

Zwiększenie
planu na rok
2011
65
65
65
65

1.412
1.412
1.412

1.477
1.412
1.412

1.412

1.412

11.412
1.412
-

1.412
1.412
65
65
65
65
65

Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu

Dział Rozdział

Zmniejszenie
planu dotacji na rok
2011
5.000

Zwiększenie
planu dotacji na rok
2011
323.200

-

303.000
200.000

-

200.000
200.000

-

103.000

-

103.000

-

103.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
- dotacja celowa dla OSP Mników na zakup samochodu pożarniczego
Zarządzanie kryzysowe
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na zakup pompy szlamowej dla
OSP Mników

5.000

5.000

-

5.000

-

5.000

-

5.000

5.000

-

5.000

-

5.000

-

Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa jako zwrot dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
W tym:
1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Piekary

-

14.200
14.200

-

14.200

-

14.200

-

1.000
1.000

-

1.000

-

1.000

Wyszczególnienie
Ogółem dotacje udzielane z budżetu

600
60004

60013

754
75412

75421

852
85278

921
92195

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na zadanie lokalnego transportu
zbiorowego
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
1, Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na modernizację drogi wojewódzkiej Kraków-Chełmek

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33893 –

Poz. 5082
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział

Rozdział

851
85154

Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększenie
planu
wydatków
300
300
300

300
300
300

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.
W załączniku Nr 2.2 „Plan wydatków bieżących budżetu gminy” i załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe i dotacje na
inwestycje realizowane na podstawie umów o współfinansowanie uzupełnia się dyspozycje zwiększenia
i zmniejszenia wydatków oraz nazewnictwo w następujący sposób:

Dział Rozdział

750
75056

75095

Wyszczególnienie

Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
W tym:
1.Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone
W tym:
1. wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
W tym:
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Zmniejszenie
planu
wydatków na
rok 2011

Zwiększenie
planu
wydatków na
rok 2011

1.412

1.412

1.412

1.412

1.412

1.412

1.412

-

1.412
37.711

1.412
37.711

37.711

37.711

37.711

37.711

1.705
36.006

1.705
36.006

37.711

37.711

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
852
85213

85216

85278

85295

900
90015
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Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W tym:
1.Wydatki z budżetu gminy
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki stałe
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
1.Wydatki majątkowe

-

4.000

-

4.000

-

4.000

-

4.000

-

4.000
46.000

-

46.000

-

46.000
14.200

-

14.200

-

14.200
6.311

-

6.311

-

6.311

-

6.311

8.000

25.000

8.000

25.000

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
5082
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UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „i”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1240) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej
Gminy Liszki na rok 2011 Nr III ( 9 ) 2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.821.085,00
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
9.403.700,00

1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
582.615,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.821.085,00
1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
11.746.900,00
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
925.815,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.000.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Po zmianach plan wynosi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513
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1. dochody ogółem 38.325.101,60
- dochody bieżące 32.479.604,60
- dochody majątkowe 5.845.497,00
2. przychody ogółem 12.367.547,00
- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia
w dochodach 7.000.000,00
- wolne środki 5.367.547,00
3. wydatki ogółem 47.692.648,60
- wydatki bieżące 32.773.248,60
- wydatki majątkowe 14.919.400,00
4. rozchody 3.000.000,00

Poz. 5083

- spłata kredytu 3.000.000,00
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolski
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody budżetu Gminy

Dział

§

Zwiększenie
planu
dochodów
na 2011
9.403.700
582.615

Zmniejszenie
planu dochodów
na 2011

Wyszczególnienie
Ogółem

010

700

756

Rolnictwo i łowiectwo
W tym:
1.Dochody majątkowe
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- środki Unii Europejskiej na zadanie „Zapewnienie Prawidłowej
Gospodarki Ściekowej Na Obszarze Dorzecza Sanki w Gminie
Liszki”
Gospodarka mieszkaniowa
W tym:
1.Dochody majątkowe
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- dochody ze sprzedaży mienia gminy
- dochody ze sprzedaży mienia wsi Kaszów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.Dochody bieżące
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

7.903.700

-

7.903.700
7.903.700

-

7.903.700

-

1.500.000

72.000

1.500.000
1.500.000
1.500.000
-

72.000
72.000
72.000
510.615

-

510.615
510.615
510.615

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.
Plan wydatków budżetu Gminy

Dział Rozdział

010
01008

Wyszczególnienie
Ogółem
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

Zmniejszenie planu
wydatków na rok
2011
11.746.900
11.388.500
-

Zwiększenie planu
wydatków na rok
2011
925.815
166.000
61.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

01010

01095

600
60004

60013

60014

60016

750
75023

754
75412

801
80110

80113

852
85202

85212

85219

– 33896 –

W tym:
1.Wydatki bieżące
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
1.Wydatki bieżące
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
- programy finansowane z udziałem środków Unii
Europejskiej
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
W tym:
1.Wydatki bieżące
1.Wydatki majątkowe
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
1.Wydatki majątkowe
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
1.Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
W tym:
1.Wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin
W tym:
1.Wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.Wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Gimnazja
W tym:
1.Wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
W tym:
1.Wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
W tym:
1.Wydatki bieżące
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
1.Wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:

Poz. 5083

11.388.500

61.000
20.000

11.388.500

20.000
-

11.388.500

-

11.222.100

-

-

85.000

315.000
12.000

85.000
488.600
8.600

12.000
50.000

8.600
200.000

50.000
-

200.000
200.000

253.000

200.000
80.000

37.000
216.000

50.000
30.000

216.000
-

30.000
11.000
11.000

35.000

11.000
11.800

35.000

11.800

35.000
-

9.800
2.000
51.000
41.000

-

41.000
10.000

8.400
-

10.000
132.000
100.000

8.400

100.000
8.400

8.400
-

8.400
8.600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

85228

900
90015

– 33897 –

Poz. 5083

1.Wydatki bieżące
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym:
1.Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

8.600
15.000

-

15.000
65.415
65.415

-

65.415

-

65.415

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy

Dział Rozdział

Wyszczególnienie
Ogółem

010
01008

01010

01095

600
60004

60016

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Drogi publiczne gminne
W tym:
1.Wydatki bieżące

Zmniejszenie
planu wydatków na
rok 2011
45.400

Zwiększenie
planu wydatków
na rok 2011
428.400

-

166.000
61.000

-

61.000

-

61.000

-

61.000
20.000

-

20.000

-

20.000

-

20.000
85.000

-

85.000

-

85.000

37.000
-

85.000
58.600
8.600

-

8.600

-

8.600

37.000

8.600
50.000

37.000

50.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

750
75023

754
75412

801
80110

80113

852
85202

85212

85219

– 33898 –

W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy gmin
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Gimnazja
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dowożenie uczniów do szkół
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych

Poz. 5083

37.000

50.000

37.000
-

50.000
11.000
11.000

-

11.000

-

11.000

-

11.000

-

9.800
9.800

-

9.800

-

9.800

-

9.800
51.000
41.000

-

41.000

-

41.000

-

41.000
10.000

-

10.000

-

10.000

8.400
-

10.000
132.000
100.000
100.000

-

100.000

8.400

100.000
8.400

8.400

8.400

-

8.400

8.400
-

8.400
8.600

-

8.600

-

8.600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

85228

– 33899 –

Poz. 5083

W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

8.600
15.000

-

15.000

-

15.000

-

15.000

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.
Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu

§

952

Wyszczególnienie
Przychody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach
- pożyczka z WFOŚ
- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach

Zmniejszenie
planu przychodów
na rok 2011
9.000.000
9.000.000

Zwiększenie
planu przychodów
na rok 2011
7.000.000
7.000.000

5.256.000
3.744.000
-

7.000.000

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.
Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje realizowane na podstawie umów o współfinansowaniu

Dział Rozdział

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki

010
01010

600
60004

60013

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na
obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki – program UE
- rozwój sieci wodociągowej w gminie
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- modernizacja przystanków w Kaszowie
Drogi publiczne wojewódzkie
1.Wydatki majątkowe

Zmniejszenie
planu wydatków
na rok 2011
11.701.500

Zwiększenie
planu wydatków
na rok 2011
497.415

11.388.500
11.388.500
11.388.500

-

11.222.100

-

166.400

-

278.000
12.000
12.000

430.000
-

12.000
50.000
50.000

200.000
200.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

60014

60016

754
75412

900
90015

– 33900 –

W tym:
- budowa chodnika w Kaszowie ( środki wsi )
- dotacja na modernizację drogi wojewódzkiej w Kaszowie (środki wsi 190.000)
Drogi publiczne powiatowe
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- dotacja na dofinansowanie budowy dróg powiatowych
Drogi publiczne gminne
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- budowa chodnika w Morawicy
- budowa drogi do cmentarza w Kaszowie (z 2009 r.)
- asfaltowanie dróg gminnych w Piekarach (środki wsi)
- asfaltowanie dróg gminnych

Poz. 5083,5084

50.000
-

200.000

-

200.000
200.000

-

200.000

216.000
216.000

30.000
-

152.000
4.000
60.000

30.000
-

35.000
35.000
35.000

2.000
2.000
2.000

35.000

2.000

-

65.415
65.415
65.415
65.415

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- remont OSP Kaszów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.Wydatki majątkowe
- budowa oświetlenia ulicznego Budzyń (środki wsi)

-

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 września 2011 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu
Dział

Rozdział

600
60013

60014

Wyszczególnienie
Dotacje ogółem udzielane z budżetu

Plan na rok 2011
400.000

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja na modernizację drogi wojewódzkiej w Kaszowie
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja na dofinansowanie budowy dróg powiatowych

400.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
5083

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33901 –

Poz. 5084

5084
5084

UCHWAŁA NR XI/54/2011
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011
Działając w oparciu o 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 późniejszymi zmianami),
art. 211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala
co następuje:
Dział
010

600

758

853

853

§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu
Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 15.096 zł w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę
15.096 zł, jak poniżej:

N a z w a - treść
Rolnictwo i łowiectwo
W tym:
A) dochody bieżące
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na
remont drogi dojazdowej - rolnej (§ 2330)
Transport i łączność
W tym:
A) dochody bieżące
- darowizny pieniężne na remont dróg (§ 0960)
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na
remont drogi dojazdowej - rolnej (§ 2330)
Różne rozliczenia
W tym dochody bieżące:
- Różne rozliczenia (§ 0920 – odsetki od lokat)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność
– dochody bieżące – dotacja celowa na realizację projektów (§ 2009)
W tym:
- na realizację projektu „Hej na krakowskim rynku”
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność
– dochody bieżące – dotacja celowa na realizację projektów (§ 2007 –
41.239, 2009 - 500)
W tym:
- na realizację projektu „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na
lepszą przyszłość”
R a z e m:

Zmniejszenie

Zwiększenie
25.000
25.000

25.000

25.000
3.850

25.000
-

3.850
3.850

25.000
3.500
3.500
3.500
19.293
19.293
41.739
41.739

66.739

51.643

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zmniejszenie budżetu
gminy o kwotę 15.096 zł w tym:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.096 zł, jak poniżej:
Dział Rozdział
Nazwa
10
1095
Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
600
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Zmniejszenia

Zwiększenia
50.000
50.000
50.000
50.000

46.150
46.150
46.150
46.150
46.150

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33902 –

Administracja publiczna
75023 Urząd Gminy
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801
Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) dotacje na zadania bieżące
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące
853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki ma programy finansowane z udziałem środków z budżetu
UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych

Poz. 5084

750

Realizacja programu „Hej na krakowskim rynku” (program realizowany przez GZOS w Lubniu w Przedszkolu w Lubniu)
853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki ma programy finansowane z udziałem środków z budżetu
UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych
Realizacja programu „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na
lepszą przyszłość” (program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w tym zmniejszenie z dotacji: 41.739)
R a z e m:
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2011 obejmują:
A. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.096 zł,
w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę – 9.127 zł,
z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych o kwotę 3.850 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 5.277 zł ;
2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000 zł;
3) zmniejszenie wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 29.223 zł

5.277
5.277
5.277
5.277
-

5.000
5.000

5.277
10.000

5.000

5.000
10.000
10.000
10.000
19.293

19.293
19.293

48.516

48.516
48.516

99.666

84.570

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33903 –

Poz. ,5085

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.297.553 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.108.339 zł, w specyfikacji, jak poniżej:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Planowane dochody w roku 2011
Planowane wydatki w roku 2011
Wynik (różnica 1 – 2)
Finansowanie kredytów deficytu (przychody – rozchody)
Przychody budżetu gminy
Kredyty i pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek

I
1.
2.
3.

1.
2.

§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione
w § 1 ust. 2 powodują zmianę planowanych kwot na
dotacje udzielane z budżetu w roku 2011 – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Kwota
26.660.011,02
28.849.225,02
-2.189.214
+2.189.214
3.297.553
3.100.000
197.553
1.108.339
1.108.339
-

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.

Załącznik
do uchwały Nr XI/54/2011
Rady Gminy Lubień
z dnia 8 września 2011 r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2011

Dział

Dla jednostek
Dla jednostek
sektora finansów
spoza sektora finansów
publicznych
publicznych
Zmniejszenia

Rozdział

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola – dotacja celowa na wydatki
bieżące

80106

Oświata i wychowanie
Inne formy wychowania przedszkolnego –
dotacja podmiotowa na zadania bieżące

801

5.000
Zwiększenia

801

10.000

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Biedrończyk
5084

5085
5085

UCHWAŁA NR 97/XII/2011
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok Nr 9/IV/2011 Rady Gminy
w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 rok
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 późn. zm.), art. 211, art. 212-215,
art. 217, art. 218, art. 233 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Łącku
postanawia co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy
na 2011 r. polegające na:
a) zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 34 486 zł,
w tym dochodów bieżących o kwotę 34 486 zł, jak
załącznik Nr 1 do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33904 –

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy
na 2011 r. polegające na:
a) zwiększeniu wydatków ogółem budżetu gminy
na 2011 r. o kwotę 74 600 zł, w tym:
- wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł, z czego: wydatków
jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł,
w tym wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań o kwotę 25 000 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 49 600 zł,
z czego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 49 600 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych o kwotę 10 000 zł.
b) zmniejszeniu wydatków ogółem budżetu gminy
na 2011 r. o kwotę 109 086 zł, w tym:
- wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 79 086 zł, z czego: wydatków jednostek
budżetowych o kwotę 25 000 zł, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 000 zł, dotacji na zadania bieżące o kwotę 9 600 zł, świadczeń na rzecz osób
fizycznych o kwotę 34 486 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o któ-

Poz. 5085

rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych o kwotę 10 000 zł.
- wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł,
z czego wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 30 000 zł, jak załącznik
Nr 2 do uchwały.
3. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1 i 2
dokonuje się zmian w:
a) wykazie zadań majątkowych (inwestycyjnych)
na 2011 rok, jak załącznik Nr 3 do uchwały,
b) zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łącko w 2011 roku, jak
załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 97/XII/2011
Rady Gminy w Łącku
z dnia 14 października 2011 r.
Zmiany dochodów budżetu Gminy Łącko na 2011 rok
Dział

Rozdział

§

Nazwa

2030

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem dochody
z tego dochody bieżące

852
85295

Kwota zł
Zmniejszenia Zwiększenia
34 486
34 486
34 486
34 486
34 486
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 97/XII/2011
Rady Gminy w Łącku
z dnia 14 października 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu Gminy Łącko na 2011 rok
Dział

Rozdział

010
01010
801
80101

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwota zł
Zmniejszenia Zwiększenia
30 000
30 000
30 000
35 000
10 000
13 000
13 000
13 000
13 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33905 –

Poz. 5085

80104

Przedszkola
Wydatki bieżące, 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
Wydatki majątkowe, z tego:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
80110
Gimnazja
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85295
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116
Biblioteki
Wydatki bieżące, w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe
Razem zmiana wydatków, z tego:
Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wydatki majątkowe, z tego:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

10 000
10 000

10 000

10 000
10 000
10 000
12 000
12 000
12 000
12 000
25 000
25 000
25 000
25 000
34 486
34 486
34 486

9 600
9 600
9 600
9 600
109 086
79 086
25 000
25 000

30 000
30 000
9 600
9 600

9 600
74 600
25 000
25 000
25 000

9 600
34 486
10 000
30 000

49 600
10 000

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 97/XII/2011
Rady Gminy w Łącku
z dnia 14 października 2011 r.
Zmiany wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2011 rok
Dział

Rozdział

010
01010

801
80104

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zabrzeż osiedle Wietrznice
Oświata i wychowanie
Przedszkola

Kwota zł
Zmniejszenie Zwiększenie
30 000
30 000
30 000
10 000
10 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

900
90001
921
92116

– 33906 –

Poz. 5085,5086

Zakup zmywarko-wyparzarki w ramach projektu POKL pn.
"Wczesna edukacja - prawidłowy rozwój"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dokumentacja na kanalizację sanitarną w Zabrzeży
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacja inwestycyjna do projektu budowy zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotek w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznej
Razem wydatki

10 000
30 000
30 000
30 000
9 600
9 600
9 600
30 000

49 600

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 97/XII/2011
Rady Gminy w Łącku
z dnia 14 października 2011 r.
Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łącko w 2011 roku
Dział

Rozdział

Nazwa

92116

Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki

921

Kwota zł
Zmniejszenie Zwiększenie
9 600
9 600

Rodzaj dotacji z budżetu

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Razem dotacje

9 600
9 600

9 600
9 600
9 600

9 600

9 600

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
5085

5086
5086

UCHWAŁA NR 98/XII/2011
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr 22/V/2011 Rady
Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku oraz Uchwałą Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 rok
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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
nr 95, poz. 613), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) 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. nr 17, poz. 95) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
30 września 2010 r., Uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy
w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku, oraz Uchwałą
Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:
-

w § 1 pkt 6 uchwały skreśla się inkasenta Stanisław
Maciuszek” a w to miejsce wpisuje się inkasenta
„Józef Bober”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33907 –

Poz. 5086,5087,5088

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
5086

5087
5087

UCHWAŁA NR 99/XII/2011
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 rok w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,
zmienionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/2011 Rady
Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r. oraz Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 rok
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613), art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1594 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,
zmienionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku
z dnia 10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/2011 Rady

Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 r. oraz Uchwałą
Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany;
-

w § 1 pkt. 6 uchwały skreśla się inkasenta „Stanisław
Maciuszek”, a w to miejsce wpisuje się inkasenta
„Józef Bober”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

5087

5088
5088

UCHWAŁA NR X/54/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Rytro uchwala, co
następuje:
§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Rytro wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) za świadczenia w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) Zajęcia umuzykalniające i taneczne – 17,00 zł miesięcznie

2) Gry i zabawy dydaktyczno – badawcze wspomagające
rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem – 20,50 zł miesięcznie
3) Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia
dzieci – 10,00 zł miesięcznie
4) Zajęcia edukacyjne w ramach organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 10,00 zł miesięcznie
5) Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – 12,00 zł
miesięcznie
6) Terapia logopedyczna -15,00 zł miesięcznie
7) Wycieczki i zajęcia w plenerze – 17,00 zł miesięcznie
8) Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka – 8,50 zł miesięcznie
§ 3. Opłatę za wszystkie świadczenia, o których
mowa w §2 ustala się w wysokości 110,00 zł miesięcznie
oraz 75,00 zł za każde następne dziecko w rodzinie korzystające ze świadczeń.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33908 –

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/249/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 02 sierpnia 2010 roku w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze (ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 550
poz.4183 z dnia 11 października 2010 r.)

Poz. 5088,5089

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
5088

5089
5089

UCHWAŁA NR X/56/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 34
ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.
Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie - Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s Nowy
Sącz, Rada Gminy Rytro uchwala, co następuje:

§ 3. Wzór zaświadczenia na pobór żwiru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Wyznacza się miejsca poboru żwiru w ramach
powszechnego korzystania z wód w miejscowości: Rytro

Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz

§ 2. Miejscem tym jest odsypisko na prawym brzegu rzeki Poprad w km 14+200 – 14+300 w ilości 200 m3
przez okres jednego roku.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33909 –

Poz. 5089,5090
Załącznik
do uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Rytro
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz
5089

5090
5090

UCHWAŁA NR XI/72/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212
i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada
Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2011
o kwotę 179.897,00 zł w tym;
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
29.066,00 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 513

– 33910 –

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę
150.831,00 zł,z czego zmniejszenie z tytułu dotacji na realizację zadań o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3kwotę 99.169,00 zł.
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2011
o kwotę 179.897,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
118.098,00 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę
118.098,00 zł – w tym:
a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.200,00 zł,
b) zwiększenie planu na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych o kwotę 110.898,00 zł,
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 61.799,00 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 61.799,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie o kwotę 99.169,00 zł – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w tabeli – plan
dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone
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z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
gminie ustawami jak w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy
Ropa przedstawia się następująco;
1. Dochody – 20.785.229,87w tym;
a) dochody bieżące – 14.918.147,87
b) dochody majątkowe – 5.867.082,00
2. Wydatki - 24.099.297,56w tym;
a) wydatki bieżące – 14.413.645,37
b) wydatki majątkowe – 9.685.652,19
3. Przychody – 3.724.667,69
4. Rozchody – 410.600,00
5. Deficyt – 3.314.067,69
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ropa.
§ 5.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysława Smoła
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do Uchwały Nr XI/72/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 września 2011 r.

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK
Lp.

Dział

Rozdział

1
1.

2
600

3

Nazwa – treść

4
Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego
z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka – Florynka w km 0+325-1+530, 2+ 000-2+100
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie drogownictwa
60095 Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowej
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
2.
700
Gospodarka mieszkaniowa
70095 Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- zadanie pn” Park – Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze wraz z obszarem warsztatów tematycznych”
3.
926
Kultura fizyczna
92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- odbudowa bieżni wokół stadionu sportowego w miejscowości Ropa
RAZEM
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
w tym zmniejszenie planu na - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Kwota
Kwota
zwiększenia zmniejszenia
5
6
299.179,00
62.000,00
-

62.000,00
237.179,00

-

237.179,00

-

237.179,00
109.169,00
109.169,00

99.169,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00
78.211,00
78.211,00
78.211,00

299.179,00
61.799,00

78.211,00
237.380,00
-

99.169,00
Przewodniczący Rady Gminy
Władysława Smoła
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/72/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 września 2011 r.

1
852

Dochody

Rozdział

Dział

Zmiana planu dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami.

§

2

3

2010

85213

Nazwa
zwiększenie

85213

Wydatki

4
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym;
(1,2) wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
RAZEM

zmniejszenie

5
198,00
198,00

6

zwiększenie
6
198,00

zmniejszenie
8

198,00

198,00

198,00
198,00
198,00
198,00

198,00

Przewodniczący Rady Gminy
Władysława Smoła
5090

5091
5091

UCHWAŁA NR X/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2
pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 w związku
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 17,
poz. 95, z późn. zm.), Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej stanowiącym załącznik do
5091

Uchwały Nr XL/336/06 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2006 roku, § 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „udzielania informacji turystycznej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiękała
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UCHWAŁA NR XL/373/2010
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 ze zm.) art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym zwanych dalej „należnościami”, obejmujących ich umarzanie, odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładania
na raty, a także wskazuje organ i osoby do tego
uprawnione.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, tryb umarzania, odraczania
spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne
przepisy.
§ 2.
1. Przez wartość należności, o której mowa w uchwale,
należy rozumieć kwotę należności głównej.
2. Udzielenie ulgi może dotyczyć całej należności lub jej
części, a także odsetek i pozostałych należności
ubocznych.
§ 3. Umorzenie z urzędu należności w całości lub
w części stosuje się jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności
lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
§ 4. Umorzenie należności, w całości lub w części,
rozkładanie na raty całości lub części należności
i odraczanie terminu zapłaty całości lub części należności może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek
podmiotu wykonującego działalność pożytku publicznego, który wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go możliwości realizacji wykonywanego zadania
publicznego.

§ 5. Umarzanie należności obciążającej więcej niż
jednego dłużnika może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników. Umorzenie należności głównej
powoduje również umorzenie należności ubocznych
w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona
należność główna. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na dzień złożenia wniosku.
§ 6.
1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku,
a także w przypadku skorzystania z możliwości udzielenia ulgi z urzędu, Wójt lub Dyrektor/Kierownik jednostki podległej, której zakresu działania należność
dotyczy, przeprowadza postępowanie wyjaśniające
mające na celu ustalenie czy zachodzą przesłanki
wskazane w § 3, w § 4 i w § 9 oraz, że w przypadku
przedsiębiorcy, czy spełnione są warunki określone
w § 10.
2. W przypadku ulg udzielanych na wniosek osoba wymieniona w ust 1 zbiera szczegółowe informacje
o sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużnika.
3. Osoba wymieniona w ust 1 może wezwać dłużnika do
złożenia lub uzupełnienia dokumentów uzasadniających przesłanki zastosowania ulg w spłacie należności. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może
przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy a nie jest
sprzeczne z przepisami prawa.
§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
zapłaty całości lub części należności albo rozłożenia
płatności całości lub części należności na raty, a także
odmowa udzielenia tych ulg następuje w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli Wójta Gminy
lub Dyrektora/Kierownika jednostki podległej.
§ 8. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) Dyrektorzy/Kierownicy jednostek podległych Gminy
– w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich jednostkom, jeżeli ich wartość nie
przekracza 3 000,00 zł,
2) Wójt Gminy Szerzyny – w stosunku do pozostałych
należności
§ 9.
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika, względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy, Dyrektorzy/Kierownicy jednostek
podległych Gminy, na wniosek dłużnika, mogą umarzać w całości lub w części należności, odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozkładać płatność w całości lub części należności na raty,
biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz
uzasadniony interes Gminy.
2. Od należności w stosunku, do których zastosowano
jedną z ulg wymienionych w ust 1 nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do
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upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy
zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.
3. W przypadku odmowy odroczenia lub rozłożenia na
raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia
dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje
przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do
dnia doręczenia dłużnikowi odmowy umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych
rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za
zwłokę.
§ 10.
1. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, mogą być udzielane na zasadach
określonych w niniejszej uchwale ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny
i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379 z 28.12.2006);
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz.
UE L Nr 337 z 21.12.2007);
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie –
zgodnie
z rozporządzeniem
Komisji
(WE)
Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE)
Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007);
2. Podmiot, który chcą skorzystać z pomocy de minimis
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis, na formularzu określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie
art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.)
3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich
lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5092
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3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat obrotowych, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
2) Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis w rybołówstwie zobowiązany jest do
dostarczenia wszystkich zaświadczeń o pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
3) Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem informacji
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, na formularzu
określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.)
§ 11.
1. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek podległych Gminy
przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdanie z przyznanych ulg dotyczących należności z zakresu działania jednostek.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 sporządza się
według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. Dane
w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.
§ 12. Traci moc Uchwała Rady Gminy Szerzyny
Nr XII/104/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Szerzyny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Grzegorz Gotfryd
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ROZPORZĄDZENIE NR 15/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOWIE
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania
oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4,
pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.1) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005r.
w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005r. Nr 13,
poz. 103) w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Olszyny ( gmina Rzepiennik
Strzyżewski) oraz u krowy w miejscowości Szerzyny
(gmina Szerzyny) w powiecie tarnowskim, zarządza się
co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
1) od strony zachodniej: zachodnią granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski;
2) od strony północnej: północną granicą administracyjną
gminy Rzepiennik Strzyżewski i gminy Szerzyny;
3) od strony wschodniej: wschodnią granicą administracyjną gminy Szerzyny;
4) od strony południowej: południową granicą administracyjną gminy Szerzyny i Rzepiennik Strzyżewski
do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą w kierunku Turzy i dalej drogą tą do skrzyżowania
z zachodnią granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski.
§ 2.
1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez
wstawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem: "Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony".
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zagrożonego.
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278; Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

§ 3.
1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące
zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny co najmniej
2 lisów na obszarze określonym w § 1.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 4.
1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1
rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
b) Wójta Gminy Szerzyny.
2. Do wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Tarnowie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład
obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
z Up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie
lek. wet. Agnieszka Szewczyk-Kuta
5093
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 24 października 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 rok
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 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 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 r.
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CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety
wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1 828.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 419.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 419,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,92%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 3
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
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4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1 828.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 419.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 419, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,92%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1, co stanowi
0,24% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 418, co stanowi
99,76% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW GRZEGORZA SZELI 169
a) SZELA Grzegorz Antoni 169
2) lista nr 2 KWW MACIEJA BIALIKA 120
a) BIALIK Maciej Janusz 120
3) lista nr 3 KWW OKRĘGU NR 3 129
a) KUBISZ Magdalena Maria 129
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1 KWW GRZEGORZA SZELI:
a) SZELA Grzegorz Antoni;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
12. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz
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UCHWAŁA NR KI-411/465/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 19 października 2011 r.
znak sprawy: KI-43-046/190/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/313/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 rok
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska
wykonanych do dnia 30 października 2009 roku
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/313/11∗
∗
Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXIV/313/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r., wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w dniu 26 września 2011 r.
Rada Miasta Krakowa podjęła przedmiotową uchwałę, powołując się w podstawie prawnej na przepisy
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U
∗

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. Nr 467, poz. 4520

z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w związku z art. 2 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1498).
Zgodnie z przepisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: „Zasady
udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4,
obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji
do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały”.
Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXIV/313/11 z dnia
14 września 2011 r. określono zasady refundowania wydatków poniesionych przez osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe, które złożyły wnioski o udzielenie refundacji
do końca października 2009 r. i nie otrzymały dofinansowania z ówcześnie funkcjonującego Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w roku
2009 - § 6 uchwały.
Kolegium Izby wskazuje, że zgodnie z przepisem
art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska: „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu
gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (…)”.
Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych: „Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy,
odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych”.
Z kolei wg art. 127 ust 1 pkt 1 lit f ww. ustawy o finansach publicznych: „Dotacje celowe są to środki przeznaczone na: finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji”.
Przyjęcie zatem w ślad za ww. unormowaniami, że
dotacja celowa przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służyć ma realizacji zadania publicznego, wyklucza refinansowanie poniesionych już
wydatków przez podmioty, które miały by taką dotację
otrzymać. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dopiero
z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 403
ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, można mówić
o realizacji zadania publicznego przez podmiot dotowany. Stąd też należy stwierdzić, że stosowne zapisy w tym
zakresie uchwały Nr XXVI/313/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r. podjęte zostały bez podstawy
prawnej.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały przywołano również art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska w brzmieniu: „Przepisy art. 403 ust. 3-6 ustawy zmienianej w art. 1
mają zastosowanie do dochodów budżetów powiatów
i budżetów gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.”.
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W ocenie Kolegium, przepis ten dotyczy możliwości przeznaczenia środków finansowych o których mowa w art.
403 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska uzyskiwanych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w
życie zmiany na udzielanie dotacji, o których mowa w art.
403 ust. 5 ww ustawy. Przepis ten nie może być podstawą
do budowania interpretacji, w świetle której możliwe byłoby pokrywanie dotacją wydatków poniesionych przed
wejściem w życie ustawy i zawarciem stosownych umów
o dotację.
W powyższym zakresie Kolegium Izby podtrzymało
argumentację wyrażoną we wszczęciu postępowania
o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały.
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 (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).
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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UCHWAŁA NR KI-411/464/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 19 października 2011 r.
znak sprawy: KI-43-046/189/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/306/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 rok
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/306/11∗
∗
Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXIV/306/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
14 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania
∗

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. Nr 467 poz. 4519

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w dniu 26 września 2011 roku.
Oceniając zgodność z prawem przedmiotowej uchwały
Kolegium Izby stwierdziło, że jej treści merytoryczne wykraczają poza upoważnienie do stanowienia przez rady
gmin uchwał prawa miejscowego - wynikające z art. 60
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235). I tak:
1. Udzielenie dotacji przewidziano jedynie dla podmiotów, którym Prezydent Miasta Krakowa zleci organizację opieki nad dzieckiem w formie żłobka lub klubu
dziecięcego, co ma nastąpić po przeprowadzeniu
„postępowania konkursowego” - § 1 uchwały.
Uchwała nie precyzuje o jakim postępowaniu konkursowym jest mowa. Kolegium Izby zauważa, że
art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
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stanowi samoistną podstawę do określenia wysokości dotacji dla podmiotów o których mowa w art. 8
ust 1 ustawy i jest zupełnie odrębnym trybem finansowania, niż tryb zlecania zadań o którym mowa
w przywołanym w podstawie prawnej art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.),
2. Dodatkowo Rada Miasta Krakowa, nie określiła przeznaczenia dotacji celowej oraz bez upoważnienia
ustawowego ustaliła warunki otrzymania dotacji (§ 3
pkt 3 uchwały) oraz sposób udzielania i rozliczania
dotacji (§ 4 uchwały).
Według przepisu art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat trzech, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy z art. 8 ust. 1 ustawy,
mogą otrzymać z budżetu gminy dotację celową na
każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym. W dyspozycji kolejnego przepisu art. 60
ust. 2 ww. ustawy zawarto upoważnienie dla rady
gminy do podejmowania w tym względzie uchwały
określającej wysokość i zasady ustalania dotacji celowej z art. 60 ust. 1. Mając na uwadze adresatów
każdej takiej uchwały i regulowane nią sytuacje
prawne, uznać należy, że uchwała z art. 60 ust. 2
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zawiera powszechnie obowiązujące przepisy „prawa
miejscowego” – w rozumieniu art. 87 ust. 2 i art. 94
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzi to określone konsekwencje przy doborze treści merytorycznych dla każdej uchwały z art. 60 ust. 2 ww.
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
Ustalając zakres upoważnienia ustawowego do wydawania przez rady gmin tego rodzaju uchwał prawa miejscowego, w pierwszej kolejności uznać należy, że zastosowane w art. 60 ww. ustawy pojęcie:
„dotacja” - oznacza szczególny rodzaj wydatku budżetu gminy - w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem: „Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu
jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszów celowych przeznaczone na
podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub
umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.”.
Kolejnymi elementami składowymi konstrukcji
prawnej dotacji z art. 60 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat trzech – jest przesądzenie
o jej rodzaju, że jest to „dotacja celowa” oraz określenie jej potencjalnych beneficjentów, jako podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
Równie podstawowym elementem składowym
ustawowej konstrukcji ww. dotacji celowej, zdaniem
Kolegium Izby, jest założenie, że udzielana dotacja
celowa powinna dotyczyć finansowanego nią lub
dofinansowanego nią przedsięwzięcia realizowanego w stosunku do „każdego dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym”.
Dodatkowym jeszcze elementem konstrukcji ww.
dotacji celowej jest założenie z art. 60 ust. 1 ww.
ustawy, iż dotacja ta nie jest dotacją udzielaną obligatoryjnie z mocy ustawy. Ze względu na użyte
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w przepisie słowa: „…może otrzymać /…/ dotację
celową” - jest to dotacja, którą beneficjent może
otrzymać, jeśli rada gminy podjęła uchwałę z art. 60
ust. 2 tej ustawy, zaś beneficjent wypełni wymagania wynikające z tej części uchwały, w której rada
gminy określiła zasady ustalania dotacji.
Kluczową dla określenia zakresu kompetencji prawotwórczej rad gmin z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 – jest interpretacja zastosowanego w tekście przepisu pojęcia: „dotacja celowa”. Jego zastosowanie przez ustawodawcę przesądza o rodzaju dotacji, nadając jej
w tym względzie znamiona właściwe „dotacjom celowym”. Odróżnia to dotację celową z art. 60 ww.
ustawy od innych rodzajów dotacji przewidzianych
w systemie prawnym. Klasyfikację dotacji przewidzianych w przepisach ustawodawstwa określają
normy ogólne wynikające z art. 127, art. 130 oraz
art. 131 i art. 218 ustawy o finansach publicznych.
Poprzez nie ustawodawca określił istotę, w tym
„przeznaczenie”, jako cechy właściwe dla każdej
przewidzianej przepisami szczególnymi dotacji celowej (art. 127), dotacji przedmiotowej (art. 130)
i dotacji podmiotowej (art. 131 i art. 218).
Mając na względzie dodatkowo sformułowany i zarazem zamknięty katalog typów dotacji celowych,
jaki określa przepis art. 127 ustawy o finansach publicznych, uznać należy, że dotacja ustanowiona
dyspozycją art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 – wyczerpuje znamiona właściwe
dla dotacji celowych na (cyt.): „finansowanie lub
dofinansowanie /…/ ustawowo określonych zadań”
– w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
o finansach publicznych.
Przyjmując, że przeznaczeniem dotacji celowych
z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 – jest finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań, do ustalenia pozostaje: na co z woli ustawodawcy taka dotacja może zostać przeznaczona? Użyte w przepisie sformułowanie: „opieka w żłobku lub klubie dziecięcym”, jaką
jest objęte każde dziecko, powinno oznaczać, że rzeczą rady gminy winno być wskazanie rodzajów zadań, na które dotacja będzie przeznaczona, jako zadań mieszczących się w ogólnym pojęciu „sprawowanie opieki nad dziećmi” – w rozumieniu art. 10
tej ustawy. Zgodnie z ostatnio powołanym przepisem zadaniami takimi może być w szczególności:
(1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
(2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
(3) prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych
i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku
dziecka.
Zdaniem Kolegium Izby, dotacja z art. 60 ust. 1 ww.
ustawy, jako dotacja celowa (w rozumieniu art. 127
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych),
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nie jest przeznaczona na sfinansowanie (dofinansowanie) jakichkolwiek wydatków z tytułu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, ale tylko tych
wydatków, które konkretyzuje uchwała rady gminy
i wiąże z zadaniem realizowanym w stosunku do jego odbiorcy, jako każdego dziecka objętego opieką.
Przeznaczeniem udzielonej dotacji ustanowionej na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
mogłoby być: sfinansowanie lub dofinansowanie
określonych uchwałą rady gminy kosztów żywienia,
kosztów określonych zajęć edukacyjnych, bądź kosztów świadczeń medycznych (np.: szczepienie nie
objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu
Zdrowia lub świadczenia rehabilitacyjne).
Właściwe dotacjom celowym cechy ustawowe z zakresu ich przeznaczenia i zarazem możliwego wykorzystania odróżniają dotacje celowe z art. 127 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych od przewidzianych w ustawodawstwie szczególnym „dotacji podmiotowych”. Według art. 131 ustawy o finansach publicznych, każda z dotacji podmiotowych
przeznaczana jest na dofinansowanie wskazanej
w ustawie działalności bieżącej ustawowo określonego podmiotu (według art. 218 ustawy o finansach
publicznych podstawą udzielenia z budżetu samorządu dotacji podmiotowej jest zawsze przepis
ustawowy). Przykładem tego rodzaju dotacji, odmiennych od dotacji celowych, są dotacje podmiotowe z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), jako dotacje roczne, liczone
odpowiednio „na każdego ucznia”, z przeznaczeniem na dofinansowanie jakichkolwiek wydatków
szkoły lub placówki z tytułu działalności bieżącej
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
W konkluzji Kolegium Izby stwierdza, że przeznaczeniem dotacji celowej z art. 60 ust. 1 ustawy
o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, nie może
być dofinansowanie do kosztów całości ogólnie rozumianej działalności opiekuńczej żłobka lub klubu
dziecięcego, gdyż takie jej wykorzystanie, czyniłoby
z niej „dotację podmiotową”, co z kolei nie byłoby
zgodne z wolą ustawodawcy, że ma to być dotacja
celowa.
Ponadto regulując inne jeszcze kwestie, niż określone w upoważnieniu z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece
nad dzieckiem w wieku do lat 3, Rada Miasta Krakowa wykracza poza swoje kompetencje z art. 60
ust. 2 ww. ustawy.
Upoważnienia rad gmin z ww. przepisu obejmują
bowiem jedynie określenie:
(1) wysokości dotacji celowej z ust. 1 art. 60 oraz (2)
zasad ustalania dotacji celowej z ust. 1 art. 60. Tymczasem przepisami przedmiotowej uchwały Rady
Miasta Krakowa uregulowano również:
− termin i sposób przekazywania dotacji (w § 4
pkt 1, 2 i 4 uchwały),
− termin i sposób rozliczenia dotacji (w § 4 pkt 3 i
5 uchwały),
− warunki otrzymania dotacji (§ 3 pkt 3 i § 1
uchwały)
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Żadna z powyższych kategorii spraw nie mieści się
w materii właściwej określaniu przez radę gminy
„wysokości dotacji celowej”, bądź „zasad ustalania
dotacji celowej” – w rozumieniu normy kompetencyjnej z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.
Zdaniem Kolegium Izby, regulowanie powyższych
kwestii w uchwałach z art. 60 ust. 2 ww. ustawy,
oprócz tego, że wykracza poza upoważnienie ustawowe, naruszałoby zarazem kompetencje organu
wykonawczego gminy z art. 250 w zw. z art. 2 pkt 2
ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych,
w przypadku gdy odrębne przepisy (lub umowa
międzynarodowa) nie określają trybu i zasad udzielania z budżetu samorządu lub rozliczania dotacji
celowej, kwestie te reguluje organ wykonawczy
w umowie z beneficjentem. Umową określa się
w szczególności:

−

wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na które realizację są przekazywane środki dotacji;

−

termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia roku budżetowego;

−

termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji
(nie dłuższy niż określony dla dotacji z budżetu
samorządu w ustawie o finansach publicznych).

Odnosząc powyższe do normy kompetencyjnej rad
gmin z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, stwierdzić należy, że kompetencje rad
gmin nie obejmują możliwości regulacji całości spraw
dotyczących zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji
celowej z art. 60 ust. 1 tej ustawy. Materia uchwały prawa miejscowego z art. 60 ust. 2 tej ustawy winna ograniczać się do regulacji wysokości dotacji celowej oraz
zasad jej ustalania. Użyte przez ustawodawcę pojęcie:
„zasady ustalania dotacji celowej”, interpretowane
w kontekście systemowym, w ocenie Kolegium Izby,
mieści w sobie określenie beneficjentów (jako podmioty
prowadzące żłobki lub/i podmioty prowadzące kluby
dziecięce), ustalenie przedmiotu (przeznaczenia) dotacji
celowej, a także sposobu obliczania jej wysokości.
Konsekwencją ograniczenia treści uchwały rady gminy
wyłącznie do regulacji kwestii z art. 60 ust. 2 ww. ustawy, jest to, że pozostałe treści stosunków prawnych
między gminą i beneficjentami dotacji celowej nie są już
uściślane w drodze stanowienia prawa przez radę gminy. Ulegają natomiast konkretyzacji w indywidualnych
umowach o dotację celową, jako umowach z art. 250
ustawy o finansach publicznych, zawartych z uwzględnieniem art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 i przepisów uchwały prawa miejscowego - wydanej
w granicach upoważnienia ustawowego.
Na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 roku Kolegium Izby zapoznało się z pismem Prezydenta Miasta
Krakowa Znak: OR-03.0720.93.2011 z dnia 17 października 2011 roku. Kolegium Izby uznało, iż argumenty podniesione w wyżej wymienionym piśmie, nie mają wpły-
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wu na ocenę legalności postanowień przedmiotowej
uchwały Rady Miasta Krakowa.
Z tych przyczyn postanowiono orzec jak w sentencji.
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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172).
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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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