DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 519

Kraków, dnia 9 listopada 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5212

5213

–

–

Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010
Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 rok

34529

Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010
Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 rok

34531

UCHWAŁY RAD GMIN
5214

5215
5216

5217

5218

5219
5220

5221
5222

–

–
–

–

–

–
–

–
–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi: ul. Wierzbowa w Targanicach do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów

34534

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

34536

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Andrychów

34536

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
zmiany statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
i cofnięcia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dla Dyrektora Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie

34537

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród

34537

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011 r.

34538

Rady Gminy Bolesław z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 20122016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

34540

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 rok

34543

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”

34557

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
5223

5224

5225
5226
5227

5228
5229
5230
5231
5232

5233

5234

5235

5236
5237
5238

5239

–

–

–
–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–
–
–

–

– 34526 –

Poz.

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 rok w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady
przyznawania dodatku mieszkaniowego"

34561

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

34571

Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

34579

Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok

34579

Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

34582

Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok

34584

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011

34585

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach

34589

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

34589

Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2012 roku

34590

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 rok

34590

Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie w zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Tarnowie stanowiącym zasób mieszkaniowy gminy Łapanów

34592

Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Zbydniowie stanowiącym zasób mieszkaniowy gminy Łapanów

34593

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna

34593

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania
nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Mszana Dolna

34594

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna oraz dalszego
z nimi postępowania

34596

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nagród
za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

34596

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
5240

5241
5242

5243
5244

5245

5246

5247

5248
5249
5250

5251
5252
5253

5254
5255
5256

–

–
–

–
–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

– 34527 –

Poz.

Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ
w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Nowa Biała 14A,
14B - w zakresie korekty ustalenia tekstowego dla terenu 14A.MRj4*

34597

Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2011 rok

34598

Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zasad usytuowania
na terenie Gminy Pleśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

34601

Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych

34601

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 rok

34602

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji
o gruntach

34620

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji
o lasach

34624

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru
informacji w sprawie podatku od nieruchomości

34628

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

34635

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

34636

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Podegrodzie*

34637

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2011 rok

34645

Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

34664

Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy
Skała na 2012 rok

34664

Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

34666

Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 rok

34666

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej

34667

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
5257

5258

5259
5260
5261
5262
5263

5264

5265
5266

–

–

–
–
–
–
–

–

–
–

– 34528 –

Poz. ,5208,5209,5210,5211,5212

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011 r. zmiany Uchwały Nr XXXII/358/05 z dnia 28 lutego 2005 r. określającej zasady przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego
zwalniania z opłat oraz ich pobierania

34668

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 października 2011 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, oraz rozstrzygania o
dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Stary Sącz

34669

Rady Gminy Szczurowa z dnia 13 września 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011

34670

Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011

34673

Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 października 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011

34679

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011 r. w sprawie
zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych

34684

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne

34685

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku

34685

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody

34694

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

34694

POROZUMIENIA:
5267

5268

–

–

Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym
2011/2012.

34695

Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 października 2011 r. w sprawie do
porozumienia z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie zapewnienia uczniom
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012
pomiędzy: Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy- Pana Antoniego Karlak i Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy –
Pana Bogusława Jazowski

34696

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34529 –

Poz. 5212

5212
5212

UCHWAŁA NR XIII/103/2011
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.), Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
18.764zł., w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.764zł.
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
18.764zł. – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
16.100zł., w tym:
a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 16.100zł, z czego:
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
3.029 zł
- zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 13.071 zł
b) zwiększenia planu wydatków bieżących na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicz-

nych w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego o kwotę 2.664 zł
§ 2.
1. W tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej (Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej (Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej (Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w roku 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Migacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/103/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.
Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011
Lp. Dział
11.

14.

801

853

Nazwa - Treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
a) dochody bieżące, w tym:
Wpływy z usług (§0830)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
RAZEM DOCHODY
w tym
dochody bieżące

Zwiększenia
w złotych
16 100 zł
16 100 zł
16 100 zł
2 664 zł
2 664 zł
2 664 zł

2 664 zł
18 764 zł
18 764 zł

Zmniejszenia
w złotych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34530 –

Poz. 5212

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

2 664 zł

Przewodniczący Rady
Henryk Migacz
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/103/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.
Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011
Lp. Dział Rozdział
12.

801
80148

15.

853
85395

Nazwa - Treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne i przedszkolne
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego

RAZEM WYDATKI
wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:

Zwiększenia
w złotych
16 100 zł
16 100 zł

Zmniejszenia
w złotych

16 100 zł
16 100 zł
3 029 zł
13 071 zł
2 664 zł
2 664 zł
2 664 zł

2 664 zł

18 764 zł
18 764 zł

Przewodniczący Rady
Henryk Migacz
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/103/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2
i 3 Ustawy o finansach publicznych W 2011 ROKU

Dział

Rozdział

853
85395
OGÓŁEM

Nazwa zadania
"Fenix Na Skrzydłach Aktywności"

Wartość zadania

Budżet Państwa

zwiększenia w złotych
2 664 zł
2 664 zł

zwiększenia w złotych
2 664 zł
2 664 zł
Przewodniczący Rady
Henryk Migacz

5212

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34531 –

Poz. 5213

5213
5213

UCHWAŁA NR XIII/105/2011
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
866.139zł., w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.821zł.
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
896.960zł.
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
866.139 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
137.290 zł, w tym:
a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 132.290 zł, z czego:
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
107.342 zł
- zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 24.948 zł
b) zwiększenia wydatków na świadczenia na
rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000zł.
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych
o kwotę 1.003.429 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.003.429 zł,
z czego na wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.003.429 zł
§ 2.
1. W tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej (Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej (Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej (Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w roku 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Myślenickiego w roku 2011) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Migacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.
Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011
Lp. Dział
5

Nazwa - Treść

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

Zwiększenia
w złotych

Zmniejszenia
w złotych
723 285 zł
723 285 zł
723 285 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34532 –

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
a) dochody bieżące, w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
13. 852 POMOC SPOŁECZNA
w tym:
a) dochody bieżące, w tym:
Wpływy z usług (§0830)
Pozostałe odsetki (§0920)
b) dochody majątkowe, w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§6207)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
RAZEM DOCHODY
w tym
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

Poz. 5213

723 285 zł

5 821 zł
5 821 zł
5 821 zł
25 000 zł

173 675 zł

25 000 zł
24 000 zł
1 000 zł
173 675 zł
173 675 zł

173 675 zł

30 821 zł

896 960 zł

30 821 zł

896 960 zł

896 960 zł

Przewodniczący Rady
Henryk Migacz
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.
Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011
Lp. Dział Rozdział
6.

710
71095

Nazwa - Treść
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Pozostała działalność
II. wydatki majątkowe, w tym:
(1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego

Zwiększenia
w złotych

Zmniejszenia
w złotych
829 754 zł
829 754 zł
829 754 zł
829 754 zł

829 754 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
12. 801
80130

80195

14. 852
85202

– 34533 –

Poz. 5213

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. wydatki majątkowe, w tym:
(1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
RAZEM WYDATKI
wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:

112 290 zł
106 469 zł
106 469 zł
106 469 zł
106 469 zł
5 821 zł
5 821 zł
5 821 zł
873 zł
4 948 zł
25 000 zł
25 000 zł

173 675 zł
173 675 zł

25 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
5 000 zł
173 675 zł
173 675 zł

173 675 zł

137 290 zł
137 290 zł

1 003 429 zł
1 003 429 zł

Przewodniczący Rady
Henryk Migacz
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.

Rozdział

Dział

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2
i 3 Ustawy o finansach publicznych W 2011 ROKU

Nazwa zadania

„E-powiat, budowa Zintegrowanych Systemów
Informacji Przestrzennej,
710 71095
wsparciem dla administracji publicznej
w powiecie myślenickim”

Wartość
zadania

Udział
własny
Powiatu

zmniejszenia zmniejszenia
w złotych
w złotych

964 381 zł

106 469 zł

Gminy
Powiatu
Myślenickiego
zmniejszenia
w złotych

134 627 zł

Europejski
Małopolski
Fundusz
Regionalny
Program
Rozwoju
Regionalnego Operacyjny
zmniejszenia zmniejszenia
w złotych
w złotych

723 285 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
„Przebudowa
i modernizacja budynku
852 85202 Domu Pomocy Społecznej
„Biały Potok”
w Trzemeśni”
OGÓŁEM

– 34534 –

Poz. ,5214

264 526 zł

90 851 zł

1 228 907 zł

197 320 zł

173 675 zł

134 627 zł

723 285 zł

173 675 zł

Przewodniczący Rady Henryk Migacz
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2011

Dział Rozdział

1
851

2

85111

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3
OCHRONA
ZDROWIA
Szpitale
ogólne

4

zwiększenia
zmniejszenia
dla jednodla jednodla jednostek
dla jednostek
stek sektora spoza sektora stek sektora spoza sektora
finansów
finansów
finansów
finansów
publicznych
publicznych
publicznych
publicznych
5
6
7
8
100 000 zł
100 000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności
leczniczej
OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
dotacje przedmiotowe
dotacje podmiotowe
dotacje celowe, w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków
bieżących
- dotacje celowe inwestycyjne

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

Przewodniczący Rady Henryk Migacz
5213

5214
5214

UCHWAŁA NR XIII-99-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi : ul. Wierzbowa w Targanicach do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów.
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. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wadowickiego – Rada Miejska
w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
w Gminie Andrychów drogę:

- ul. Wierzbowa w Targanicach - biegnąca po części po
działkach o nr ewidencyjnych: 1406/3, 1409, 1410/2,
735/4, 740.
§ 2. Przebieg drogi, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Roman Babski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34535 –

Poz. 5214
Załącznik
do uchwały Nr XIII-99-11
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
5214

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34536 –

Poz. 5215,5216

5215
5215

UCHWAŁA NR XIII-101-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ) Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Ustalić wysokość opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Andrychów na poziomie 20,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

5215

5216
5216

UCHWAŁA NR XIV-107-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Andrychów w zakresie
nauczania i wychowania, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach
określonych w statutach przedszkoli.
§ 2. Ustala się odpłatność w wysokości 1,80 zł za
jedną godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń
wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 3. W przypadku przekroczenia czasu pobytu
dziecka w przedszkolu poza ustalone godziny pracy
przedszkola nalicza się dodatkową opłatę w wysokości
30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.
§ 4.
1. Opłaty wymienione w § 2 i § 3 obejmują koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych:
a) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
b) gry i zabawy rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
c) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,
d) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,
e) opieka nad dzieckiem podczas samodzielnie,
indywidualnie wybranych przez dziecko zabaw w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,

f) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
g) przygotowanie miejsca do wypoczynku i relaksu dziecka oraz nadzór nad wypoczywającym
dzieckiem,
h) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka.
2. Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3 nie obejmują kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż
przedszkole podmioty.
§ 5.
1. Miesięczna wysokość opłaty, za czas korzystania przez
dziecko ze świadczeń wykraczających poza bezpłatny
czas realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego (tj. 5 godz.) ustalana jest indywidualnie w oparciu o deklarowaną, zawartą w umowie
pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu.
2. Opłata o której mowa w pkt 1 korygowana jest
w miesiącu następnym na podstawie faktycznej ilości godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń
wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustaloną na podstawie
dokumentacji prowadzonej przez placówkę.
§ 6. Zasady realizowanych przez przedszkola
świadczeń, o których mowa w § 4, oraz zasady odpłatności za te świadczenia szczegółowo określi umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 7. 1. W przypadku uczęszczania do danego przedszkola rodzeństwa korzystającego ze świadczeń wykra-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34537 –

czających poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego odpłatność, o której mowa w § 2:
a) obniża się o 50 % - za drugie dziecko,
b) nie pobiera się – za każde kolejne dziecko.
2. W przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są objęci stałą lub okresową pomocą społeczną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) i pobierają z tego tytułu świadczenia pieniężne, opłaty, o której mowa w § 2 za okresy objęcia
w/w pomocą nie pobiera się.
3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i
2 niniejszego paragrafu, nie mają zastosowania do opłat
za przekroczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu (§
3).

Poz. 5216,5217,5218

§ 8. Traci moc Uchwała Nr IX-64-11 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające
bezpłatną podstawę programową, udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po tym terminie.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Roman Babski

5216

5217
5217

UCHWAŁA NR XIV-109-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie i cofnięcia upoważnienia do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dla Dyrektora Zespołu Obsługi Mienia
Komunalnego w Andrychowie
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.), w zw. z art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII – 246 – 08 Rady
Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dla Dyrektora Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego
w Andrychowie.

§ 1. W Statucie Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXV-216-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
25 września 2008 r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Andrychowie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową Gminy Andrychów „Zespół Obsługi Mienia Komunalnego” w Andrychowie wprowadza się następującą
zmianę: uchyla się § 3 ust. 2

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi
Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez
zmian.
5217

5218
5218

UCHWAŁA NR XIV-113-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród
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.), w związku z art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
§ 8 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala co
następuje:
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§ 1. W załączniku do Uchwały nr XLIV-355-09 Rady
Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania
i wypłacania nagród uchyla się treść § 15 ust. 1,
a w jego miejsce wpisuje się:
„Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych, nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowane do kształcenia specjalnego oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umy-

Poz. 5218,5219

słowo w stopniu głębokim przysługuje dodatek za
trudne warunki pracy w wysokości 20 % do każdej
przeprowadzonej godziny.”
§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu, o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

5218

5219
5219

UCHWAŁA NR XII/65/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada
Gminy Biały Dunajec uchwala co następuje:
§ 1.
1. W uchwale nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
a) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się wydatki
budżetu o kwotę 793.052,08 zł oraz dokonuje się
przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Biały
Dunajec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.”
b) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu do kwoty: 1.606.860,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.”
c) § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 386.646,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.” 1. Ustala się nowe

brzmienie załączników Nr 1, 2 i 4 do uchwały Nr
XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia
5 września 2011 roku jak w załączniku Nr 1, 2 i 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
1. W uchwale Nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 5 września 2011 roku § 2 otrzymuje brzmienie:
„Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
dochody: 17.038.656,66 zł,
wydatki: 18.645.517,43 zł,
deficyt: 1.606.860,77 zł,
przychody: 2.281.860,77zł,
rozchody: 675.000 zł.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach
ogłoszeń na terenie Gmin.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Styczeń
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 17 października 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA 2011 ROK
DOCHODY
Dział Rozdział Treść
600
60017

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
- dochody bieżące, w tym:

Zmniejszenia Zwiększenia
355 000,00
25 000,00
25 000,00
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dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dochody bieżące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
RÓZNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
- dochody bieżące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
- dochody majątkowe, w tym:
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin( (6330)
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
- dochody bieżące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)
Razem

25 000,00

330 000,00
330 000,00
330 000,00
50 196,00
50 196,00
32 343,00
32 343,00
17 853,00
17 853,00
1 210,00
1 210,00

1 210,00
1 210,00

0,00
ogółem

406 406,00
406 406,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Styczeń
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 17 października 2011 r.
WYDATKI
Dział Rozdział Treść
600
60016

60017

60078

754
75412

758
75818

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje
Drogi wewnętrzne
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólna i celowe
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych

Zmniejszenia Zwiększenia
842 196,00
50 196,00
32 343,00
32 343,00
17 853,00
17 853,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
717 000,00
717 000,00
717 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
73 353,92
73 353,92
73 353,92
73 353,92
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POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
Razem

1 210,00
1 210,00

1 210,00
1 210,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
73 353,92

866 406,00

ogółem

793 052,08

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Styczeń
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 17 października 2011 r.
ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY DUNAJEC NA 2011 ROK
Nazwa

Zmniejszenia

wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950)

Zwiększenia
386 646,08

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Styczeń
5219

5220
5220

UCHWAŁA NR IX/58/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 21 ust. 1,
pkt 1) i 2), ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31 poz. 266 późn. zm.), Rada Gminy w Bolesławiu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016 w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu
Zbigniew Łata
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/58/11
Rady Gminy Bolesław
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016
§ 1.
1. Gmina Bolesław tworzy warunki do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej
poprzez:
- gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym,
- powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy
m.in. w drodze adaptacji lokali niemieszkalnych
na lokale mieszkalne.
2. Lokale mieszkalne pozyskiwane w drodze przebudowy powierzchni nie mieszkalnych będą przeznaczone
do najmu w oparciu o zasady wynikające z niniejszej
uchwały.
§ 2.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Bolesław tworzą wszystkie budynki i usytuowane w nich samodzielne lokale
mieszkalne stanowiące własność Gminy.
2. Zarząd lokalami wchodzącymi w skład zasobu,
o którym mowa w punkcie 1 sprawuje Wójt Gminy.
3. Wójt zobowiązany jest do podejmowania czynności
mających na celu właściwe utrzymanie techniczne
budynków w których znajdują się lokale mieszkalne.
4. Powierzchnię oraz wyposażenie techniczne mieszkań
obrazuje poniższa tabela:
Lokale
mieszkalne
w budynkach
Gimnazjum
w Podlipiu
Gimnazjum
w Podlipiu
Przedszkole
w Podlipiu
Dom Ludowy
w Podlipiu
GZOZ
w Bolesławiu
GZOZ
w Bolesławiu
GZOZ
w Bolesławiu
Szkoła
Podstawowa
w Bolesławiu
Szkoła
Podstawowa
w Samocicach
Szkoła
Podstawowa
w Świebodzinie

Ilość
mieszkań

Pow.
w m2

W

G

CO

KAN

1

49

x

x

x

x

1

49

x

x

x

x

1

70

x

x

x

x

1

25,6

x

x

x

x

1

63,35

x

x

x

x

1

63,35

x

x

x

x

1

46,99

x

x

x

x

1

27,20

x

x

x

x

1

58,70

x

x

x

x

1

48,9

x

x

x

x

§ 3.
1. Zasób mieszkaniowy Gminy może ulec zmianie
w przypadku zbycia lub nabycia lokalu.

2. Z ogólnego zasobu mieszkaniowego wyodrębnione
zostają lokale socjalne w budynkach:
Nazwa lokalu
Powierzchnia
Dom Ludowy w Podlipiu
25,6m2
3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w Gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. Z ogólnego zasobu mieszkaniowego Gminy wyodrębnione zostają mieszkania służbowe z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych na terenach
wiejskich na które składają się lokale w następujących budynkach:
Szkoła Podstawowa w Bolesławiu,
Szkoła Podstawowa w Samocicach,
Gimnazjum w Podlipiu.
5. Lokale w budynkach o których mowa w ust. 4 z chwilą
zwolnienia przez dotychczasowych najemców wynajmowane będą jako lokale służbowe. Umowa
najmu mieszkań służbowych zawierana jest na czas
trwania stosunku prace pomiędzy Wójtem Gminy,
a najemcą. Podania o przydział mieszkania służbowego należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu. Nauczyciel po przejściu na emeryturę lub rentę
zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo
to służy także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo
domowe.
§ 4. Zakłada się systematyczną poprawę stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy. W tym
celu Rada Gminy przeznaczy corocznie stosowne kwoty
na bieżące remonty.
§ 5. Nie planuje się sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy w okresie obowiązywania ninieszej
uchwały.
§ 6. Zasady polityki czynszowej.
1. Czynsz obejmuje:
- podatek od nieruchomości,
- koszty utrzymania technicznego budynku,
- koszty administracyjne.
2. Oprócz czynszu najemca obowiązany jest do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją mieszkania,
opłat niezależnych od właściciela czyli opłat za dostawę do lokalu gazu, energii, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.
3. Obowiązujące stawki czynszu dla lokali ustala Wójt
Gminy.
4.
1) Podstawową stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali ustala się dla mieszkań wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne
ogrzewanie oraz łazienkę. Stawkę obniża się za brak:
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- łazienki 10%,
- WC o 5%,
- CO o 10%.
2) Stawkę podwyższa się jeżeli lokal mieszkalny
jest wyposażony w:
- instalację gazową 10%.
- WC 10%.
5. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego
miesiąca.
6. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie
lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od Gminy może być dokonywane nie częściej niż co 6 miesięcy.
§ 7. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej prowadzone będzie z dochodów pochodzących z czynszów
za lokale, a w razie potrzeby z innych dochodów budżetowych.
§ 8. Wysokość wydatków w latach określi corocznie
Rada Gminy w projekcie budżetu uwzględniając konieczne koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
i modernizacji lokali i budynków, a także wydatki inwestycyjne.
§ 9. Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy
poprzez adaptację lokali niemieszkalnych na lokale
mieszkalne.

Poz. 5220

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Bolesław można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na
koszt własny adaptacji pomieszczeń użytkowych w
obiektach stanowiących własność Gminy w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.
2. Adaptacja, o której mowa w ust. 1 polega na przebudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych
w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie
lokali mieszkalnych.
3. Obiekty budowlane wymienione w ust. 1 przewidziane do robót budowlanych typuje Rada Gminy.
4. Po wytypowaniu obiektów budowlanych Wójt Gminy
musi uzyskać pozytywną opinię urbanistycznoarchitektoniczną. co do możliwości przeprowadzenia
adaptacji.
5. Zawarcie umowy następuje pomiędzy inwestorem,
a zarządcą o udostępnienie obiektu budowlanego
i lokali z przeznaczeniem na adaptację.
6. W zawartej umowie powinny być określone w szczegółowe warunki udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji. a także wzajemne obowiązki
inwestora i zarządcy oraz stosowne rozliczenia z tym
związane.
Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu
Zbigniew Łata
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/58/11
Rady Gminy Bolesław
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
§ 1. Ustala się następujące zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Bolesław.
1. O oddawaniu w najem lokali stanowiących zasób
mieszkaniowy gminy decyduje Wójt Gminy kierując
się zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały.
2. Lokale mieszkalne wynajmuje lub podnajmuje się
osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych których dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
rozpatrywania wniosku o najem lokalu nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym
125% najniższej emerytury w przeliczeniu na jedną
osobę. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały
uważa się wszelkie przychody wnioskodawcy oraz
członków jego rodziny.
3. Gmina Bolesław gospodarując swoim zasobem
mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne
mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie
przez okres 5-10 lat.
4. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z innymi osobami o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.
5. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

6. Załatwienie spraw najmu lokalu mieszkaniowego
rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu
mieszkalnego. Umowę najmu lokalu mieszkalnego
zawiera Wójt Gminy.
7. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest
jawny, jawny jest też sposób wyboru osób z których
umowy najmu powinny być zawarte.
8. Najemcą lokalu zamiennego może zostać wyłącznie
osoba która utraciła lokal w wyniku katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej.
§ 2.
1. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Bolesław
wynajmuje się członkom wspólnoty samorządowej
mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Bolesław, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i ponadto spełniają kryteria określone w § 1 pkt 1 załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały. Przez członków wspólnoty samorządowej
nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się w szczególności Osoby zamieszkujące w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub osoby które utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak: pożar, klęska żywiołowa, osoby opuszczające domy
dziecka, domy opieki społecznej oraz rodziny zastępcze itp. nie posiadające tytułu prawnego do innego
lokalu mieszkaniowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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2. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 14
ust. 1 ustawy może zostać wyłącznie osoba która nie
ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym 3 miesiące nie przekroczyły 75% najniższej
emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub
50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. W przypadku orzeczenia przez sąd
o uprawnieniu do lokalu socjalnego umowę na lokal
zawiera się w pierwszej kolejności.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres
3 lat.
4. Umowę najmu, o której mowa w pkt 3 przedłuża się
na następny okres jeżeli najemca nadal znajduje się
w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy najmu
lokalu socjalnego.
§ 3. Warunki dokonywania zamiany lokali.
1. Zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga zgody
Wójta Gminy. Wyrażenie zgody następuje na wspólny wniosek zainteresowanych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzję podejmuje Wójt Gminy.
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§ 4. Zasady postępowania w stosunku do osób które
pozostały w lokalu opuszczony, przez najemcę lub lokalu
w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
1. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu
stanowiącego własność Gminy ze zstępnymi,
wstępnymi, rodzeństwem osobami przysposobionymi którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu
się głównego najemcy lokalu jeżeli dotychczasowy
najemca:
1) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku
zawarcia związku małżeńskiego,
2) przeprowadził się do lokalu do którego nie uzyskał tytułu prawnego,
3) zmarł.
§ 5.
1. Mieszkania o powierzchni większej niż 80 m2 wynajmowane będą przez Gminę na tych samych zasadach co pozostałe lokale.
Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu
Zbigniew Łata
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UCHWAŁA NR XI/120/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 rok
Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. ze zm.)
oraz 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.) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 1.987.709,08 zł. w tym;
- dochody bieżące o kwotę 915.991,09 zł, w tym:
dochody bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 w kwocie 401.107,99 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1.071.717,99 zł
w tym: dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 32.197,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 1.842.787 zł w tym:
- dochody majątkowe 1.842.787 zł w tym dochody
majątkowe na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
w kwocie 1.842.787 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 1.618.245,08 zł. w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 748.622,99 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 869.622,09 zł - zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 1.916.216 zł. w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 184.000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1.732.216 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po
stronie zwiększeń na łączną kwotę 748.622,99 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na
łączna kwotę 187.515 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 187.515 zł
2) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 401.107,99 zł
3) wydatki na obsługę długu publicznego- kwota
160.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuję zmian planu wydatków bieżących po stronie zmniejszeń na łączną kwotę 184.000 zł w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na
łączną kwotę 84.000 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 84.000 zł.
2) Wypłaty z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska lub planowanych do udzielenia i przypadające do spłaty
w roku 2011 w łącznej kwocie 100.000 zł zgodnie
z zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu wydatków majątkowych na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 2.2 do niniejszej Uchwały.
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Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34544 –

§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 oraz § 2 ust. 1
zmniejsza się planowany deficyt w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. o kwotę
442.893 zł. tj z kwoty 11.338.705 zł. do kwoty
10.895.812 zł
2. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.082.827 zł.
b) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.812.985 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał.
Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
1. Ustala się aktualne limity zobowiązań z tytułu:
1) Kredytów zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
8.812.985 zł – na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego,
2) Pożyczek zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
2.082.827 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
3) Kredytów zaciągniętych w roku 2011 na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 2.659.560 zł.
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2. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do
zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych
w art. 1.
§ 5.
1. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak
zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu finansowego dochodów samorządowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34556 –

Poz. 5221
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/120/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
5221
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UCHWAŁA NR XI/121/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie
Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”
w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/189/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34558 –

Poz. 5222
Załącznik
do uchwały Nr XI/121/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

§ 1 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
§2
1. Celem pomocy materialnej, o której mowa w § 1 niniejszego regulaminu, jest zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2. Osoby uprawnione do uzyskania pomocy materialnej
określa art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004,
Nr 256. poz. 2572 ze zm.).
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielane są przez gminę z dotacji celowej z
budżetu państwa, która nie może stanowić więcej niż
80% kosztów realizacji zadania.
Pozostałe 20 % dotacji, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), stanowią środki własne Gminy.
II. Podstawy kwalifikowania
oraz ustalania form pomocy materialnej.
§3
1. Podstawą udzielenia pomocy materialnej w postaci
stypendium szkolnego jest długotrwała trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskich
dochodów
na
jedną
osobę
w
rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90d, ust. 12 ustawy o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004, Nr 256. poz.
2572 ze zm.).
2. Podstawą udzielenia pomocy w postaci zasiłku szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna rodziny ucznia z powodu zdarzenia losowego.
§4
1. Ustala się następujące formy pomocy stypendialnej
dla uprawnionych:
1) całkowite lub częściowe pokrywanie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą,
2) pomoc rzeczowa poprzez pokrywanie kosztów
zakupu podręczników, przyborów szkolnych,

tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania
fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników,
instrumentów muzycznych i innych pomocy
dydaktycznych niezbędnych w trakcie edukacji
szkolnej,
3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w
tym opłat za internat lub bursę oraz zwrotu
kosztów dojazdu do szkoły.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego.
III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§5
1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli
spełnia łącznie poniższe warunki:
1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.),
2) zamieszkuje na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym a w przypadku słuchaczy
kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
§ 6 Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzależniona będzie od wysokości dochodu na osobę w
rodzinie i wynosić będzie:
Kategoria
stypendium

I. Zakres i cele pomocy materialnej dla uczniów.

Średni dochód miesięczny
netto na osobę w rodzinie
na podstawie art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.
1326 ze zm.)

I grupa
II grupa
III grupa

Od 0% do 50%
Powyżej 50 % do 80 %
Powyżej 80% do 100 %

Maksymalna miesięczna
wysokość stypendium
szkolnego, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, ze zm.)
Nie więcej niż 200%
Nie więcej niż 140%
Nie mniej niż 80 %

§7
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów,
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4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. Wysokość zasiłku w danym roku szkolnym ustala
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w zależności od
skutków zdarzenia losowego i sytuacji materialnej
ucznia j jego rodziny.
3. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się
nie więcej niż 5% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

V. Postanowienia końcowe

§8
1. Wnioski o zasiłek szkolny mogą składać uprawnieni w
przypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji
materialnej na skutek zdarzenia losowego. Sytuacja
uprawniająca do otrzymania zasiłku winna być udokumentowana.
2. Zdarzeniami losowymi, które uzasadniają przyznanie
zasiłku są w szczególności:
1) śmierć rodzica lub bezpośredniego opiekuna,
2) nagła lub długotrwała choroba członka rodziny
ucznia lub słuchacza,
3) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały
uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
4) pożar lub zalanie mieszkania,
5) kradzież w wyniku, której rodzina popadła w kłopoty finansowe,
6) nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica
lub prawnego opiekuna,
7) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą
mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej
rodziny.
§9
1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia
łącznie poniższe warunki:
1) w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa
w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu,
2) zamieszkuje na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny
zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież, wypadek) lub straż pożarną (pożar), świadectwo pracy.
§ 10
1. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§ 11
1. Wysokość zasiłku szkolnego, dla każdego ucznia
ubiegającego się o pomoc ustala się indywidualnie,
z zastrzeżeniem, że zasiłek nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.).

§ 12
1. Wniosek w sprawie przyznania uczniowi świadczenia
pomocy materialnej mogą złożyć:
1/ rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni
uczeń,
2/ dyrektor szkoły.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
3. Wzór wniosku o stypendium określa załącznik do
Regulaminu.
4. Wnioski w sprawie stypendium szkolnego na okres
roku szkolnego należy składać do 15 września każdego roku lub do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów, a wnioski w sprawie zasiłku szkolnego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku. W wyjątkowych i usprawiedliwionych
wypadkach
można
rozpatrzyć
wnioski
o stypendium szkolne złożone w innych terminach.
5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Rynek 34.
§ 13
1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej może powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków
o przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb pracy oraz zadania komisji ustala Burmistrz w drodze
zarządzenia.
2. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania
świadczenia podejmuje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Od decyzji tej służy odwołanie.
§ 14
1. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie
spełniania kryteriów określonych w ust. 1, rodzic
(prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor
szkoły w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia informuje organ wydający decyzję.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
§ 15 Pomoc materialna określona w § 1 Regulaminu
jest realizowana poprzez:
1) zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków po
przedstawieniu odpowiednich rachunków (z datą
wystawienia od września do czerwca roku szkolnego
w którym przyznano stypendium) w formie wypłaty

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34560 –

gotówki z kasy ZOSiP lub przelewu na rachunek
bankowy,
2) przelew przyznanej kwoty na konto szkoły lub placówki, w której uprawniony korzysta z zajęć edukacyjnych,
3) w przypadku przyznania pomocy pieniężnej, przyznana kwota będzie do odbioru w kasie ZOSiP-u
w Dąbrowie Tarnowskiej lub przekazana przelewem
na rachunek bankowy.
OBJAŚNIENIA
I. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym
od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych
osób.
4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza
się jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
II. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
o uzyskiwanej pomocy materialnej,
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)
e) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego
o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż
w pkt a – d w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych
w ustawie o pomocy społecznej - patrz poniżej),
III. Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009
roku ; Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. )
Art. 8.(…)3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bezwzględu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa
nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
oraz ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
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4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie
wlicza się jednorazowego pieniężnego
świadczenia socjalnego oraz wartości
świadczeń w naturze.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód
przyjmuje się przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym
i składkami na ubezpieczenie zdrowotne
określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od
dochodu składkami na ubezpieczenia
społeczne niezaliczonymi do kosztów
uzyskania
przychodów,
określonymi
w odrębnych przepisach, z tym że:
a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
w oparciu o wielkości wykazane w
deklaracjach podatkowych za okresy
od początku roku do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku oraz od początku roku do
końca miesiąca poprzedzającego ten
miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na
ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne
przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc
kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których
podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia
tej działalności nie istnieje obowiązek
ubezpieczenia społecznego, przyjmuje
się kwotę najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne.
6. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody
z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
dochód podatnika z pozarolniczej działalno-
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ści gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych
w nich dochodów.
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego Urzędu skarbowego
za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1,
zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami
jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy
lub należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
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9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych
źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego
przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach
na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od
miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w
równych częściach na kolejne miesiące
przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się
według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy
społecznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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UCHWAŁA NR XI/123/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.,
Nr 142 poz. 1591 z p. zm,), art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z p.zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z p. zm.), Rada
Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/370/10 z dnia
17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego"
(opublikowany w 2010 roku w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 189, poz. 1216), otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
Załącznik
do uchwały Nr XI/123/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
5223

5224
5224

UCHWAŁA NR XI/124/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
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. 31 ust. 1 i 3 i art. 35
ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) Rada Miejska
w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.

2. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za
wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu
kultury fizycznej w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Załącznik
do uchwały Nr XI/124/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 września 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34573 –

Poz. 5224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34574 –

Poz. 5224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34575 –

Poz. 5224

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34576 –

Poz. 5224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34577 –

Poz. 5224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34578 –

Poz. 5224

Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski
5224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34579 –

Poz. 5225,5226

5225
5225

UCHWAŁA NR IX/97/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13) - Rad Gminy Dębno uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

§ 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,03 zł za
jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku
komunikacyjnym na terenie Gminy Dębno.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

5225

5226
5226

UCHWAŁA NR IX/100/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Dębno uchwala,
co następuje:
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60078

2.

852
85228

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

Nazwa - treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym: dochody majątkowe

Kwota
61 016,00
61 016,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - § 6330
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym: dochody bieżące
Wpływy z usług § 0830
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W TYM:
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY BIEŻĄCE

61 016,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
64 716,00
61 016,00
3 700,00

1. 2 Zwiększa się dochody budżetu, jak poniżej:
Lp. Dział Rozdział
1. 758
75814

Nazwa - treść
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe

Kwota
32 810,10
32 810,10

Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin - § 2030
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych gmin - § 6330

23 184,14
23 184,14

W tym:

9 625,96
9 625,96

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
2. 801
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80101

W tym: dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960
3. 852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki § 0920
Wpływy z różnych dochodów § 0970
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W TYM:
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY BIEŻĄCE
1. 3 Łączna zmiana w planie dochodów budżetu zmniejszenie o kwotę 27 305,90 złotych do kwoty 31 479 178,94 złote, w tym:
1) Dochody bieżące zwiększono o kwotę
24 084,14 zł do kwoty 29 655 364,98 zł

Dział
600

2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
500,00
2 000,00
37 410,10

27

9 625,96
784,14

2) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę
51 390,04 złotych do kwoty 1 823 813,96 złotych
2. w planie wydatków budżetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 2 Uchwały:
2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu, jak poniżej:

Rozdział

Nazwa - rodzaj wydatku
Transport i łączność
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Odbudowa dróg gminnych
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80104
Przedszkola
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852
Pomoc społeczna
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA BUDŻETU
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetow.
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje

Kwota w zł
61 016,00
61 016,00
61 016,00
61 016,00
61 016,00
6 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
900,00
900,00
900,00
900,00
71 616,00
10 600,00
9 700,00
9 700,00

900,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

61 016,00

2. 2 Zwiększa się wydatki budżetu, jak poniżej:
Dział
600

Rozdział
60016

60078

801
80101

852
85212

854
85404

Nazwa - rodzaj wydatku
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Odbudowa mostu żelbetonowego w Maszkienicach
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Kwota w zł
32 810,10
23 184,14
23 184,14
23 184,14
23 184,14
9 625,96
9 625,96
9 625,96
9 625,96
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
500,00
500,00
2 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

6 000,00
44 310,10

A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

34 684,14
32 684,14
6 000,00
26 684,14
2 000,00

2. 3 Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi – 36 988 298,08 złotych; W tym:
1) Wydatki bieżące 29 965 025,12 złotych,
2) Wydatki majątkowe 7 023 272,96 złotych.
3. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Dębno w 2011 roku – załącznik
Nr 1 do Uchwały.

-

-

9 625,96

zwiększenie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Z tego
Dz. Rozdział

852
85212

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Jednostki
sektora Fin.
Publicznych

Pomoc społeczna

2 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art.184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Ogółem zwiększenie dotacji

Jednostki
z poza sektora Fin. Publiczn.

2 000,00

2 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

5226

5227
5227

UCHWAŁA NR IX/102/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) - Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno udostępnione dla przewoźników, zwane dalej przystankami komunikacyjnymi.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
1. Zatrzymywanie się na przystankach zgodnie z przepisami ruchu drogowego w taki sposób, aby zapewnić
bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym do pojazdu
lub z niego wysiadającym.
2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może
odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub za-

świadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
3. Przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.
Sposób montażu, wymiany tablicy oraz grafiku rozkładu jazdy podlega uzgodnieniu z Gminą Dębno.
4. Przewoźnik ma obowiązek każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie: rozkładów jazdy, ilości przystanków z których korzysta.
5. Stawki opłat za korzystanie przez przewoźników
z przystanków komunikacyjnych ustala odrębna
uchwała Rady Gminy Dębno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do uchwały Nr IX/102/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 30 września 2011 r.

Wykaz przystanków na terenie Gminy Dębno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

miejscowość
Biadoliny Szlacheckie
Biadoliny Szlacheckie
Perła
Perła
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Łysa Góra
Łysa Góra
Łysa Góra
Łysa Góra
Jaworsko
Jaworsko
Jaworsko
Jaworsko
Dębno
Dębno
Porąbka Uszewska
Porąbka Uszewska
Porąbka Uszewska
Porąbka Uszewska
Doły
Doły
Doły
Łoniowa
Łoniowa
Łoniowa
Niedźwiedza
Niedźwiedza
Sufczyn
Wola Dębińska
Dębno
Wola Dębińska
Jastew
Maszkienice
Maszkienice
Maszkienice
Maszkienice

nazwa przystanku
Biadoliny Szlacheckie
Biadoliny Szlacheckie
Perła
Perła
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn
Sufczyn Szkoła
Sufczyn Łąki I
Sufczyn Łąki II
Łysa Góra Kamionka
Łysa Góra szkoła
Łysa Góra Wilkówka I
Łysa Góra Wilkówka II
Jaworsko Kościół
Jaworsko Transformator
Jaworsko I
Jaworsko Skrzyż.
Dębno
Dębno
Porąbka Uszewska
Porąbka Uszewska
Porąbka Uszewska
Porąbka Uszewska
Doły
Doły
Doły
Łoniowa
Łoniowa
Łoniowa
Niedźwiedza
Niedźwiedza
Sufczyn
Wola Dębińska I
Dębno
Wola Dębińska
Jastew
Maszkienice Dom Ludowy
Maszkienice Kościół
Maszkienice Krzyżówka
Maszkienice Mostek

lokalizacja nr drogi
K1422
K1422
K1422
K1422
K1422
K1422
K1351
K1351
K1351
K1351
K1351
K1351
K1351
K1351
K250255
K1351
K1351
K1351
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
K1404
E-4
E-4
E-4
E-4
E-4
K250211
K250216
K250216
K1434
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

5227
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5228

UCHWAŁA NR IX/108/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy
Dębno uchwala, co następuje:
Dział
600

Rozdział
60095

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2011 rok
Nr I/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zwanej dalej
„Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. w planie wydatków budżetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 2 Uchwały:
1. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu, jak poniżej:

Nazwa - rodzaj wydatku
Transport i łączność
Pozostała działalność

b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Budowa parkingu w miejscowości Łysa Góra celem zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych
Aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola
Dębińska, celem przekazania jej na potrzeby użytku społeczności lokalnej
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA BUDŻETU
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetow.
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Kwota w zł
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
8 000,00
8 000,00
16 000,00

16 000,00

1. 2 Zwiększa się wydatki budżetu, jak poniżej:
Dział
754

Rozdział

Nazwa - rodzaj wydatku
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
b) wydatki majątkowe
W tym: inwestycje
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych § 6230
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Kwota w zł
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00

16 000,00

-

16 000,00
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1. 3 Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi – 36 988 298,08 złotych; W tym:
1) Wydatki bieżące 29 965 025,12 złotych,
2) Wydatki majątkowe 7 023 272,96 złotych.

Poz. 5228,5229

2. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Dębno w 2011 roku – załącznik
Nr 1 do Uchwały.
- zwiększenie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy
Z tego

Dz.

Rozdział

754

75412

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Jednostki
sektora Fin.
Publicznych

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże
Pożarne

Jednostki
z poza sektora Fin. Publiczn.
16 000,00

16 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych § 6230

16 000,00

Ogółem zwiększenie dotacji W tym:
- dotacje celowe inwestycyjne

16 000,00
16 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

5228

5229
5229

UCHWAŁA NR XII/135/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
o kwotę 228.490,00 zł, w tym:
-

dochody bieżące o kwotę 228.490,00 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
o kwotę 228.490,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące o kwotę 213.490,00 zł, w tym:
1) wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
o kwotę łączną 79.195,00 zł, z czego:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 37.900,00 zł,
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
11.295,00 zł,
rezerwę ogólną o kwotę 30.000,-zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
łączną 1.000,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych – 133.295,00 zł,

2. wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
15.000,00 zł,
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2011 Nr IV/28/2011 Rady Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY NA ROK 2011” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY NA ROK 2011” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 4 „ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011
ROKU” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/135 /2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 25 października 2011 r.

Dział
756

758

801

Źródło dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące :
podatek od środków transportowych (§ 0340)
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące:
część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
pozostałe odsetki (§ 0920)
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację
w ramach programu Comenius projektu pn. „My jesteśmy dziećmi świata”(§ 2701)
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację
w ramach programu Comenius projektu pn. „Zdrowe dzieci, zdrowa żywność, zdrowa i silna Europa” (§ 2701)

Zmniejszenia
-

Razem:

Zwiększenia
60.195,00

-

60.000,00
195,00
35.000,00

-

5.000,00
30.000,00
133.295,00

-

66.669,00

-

66.626,00

-

228.490,00

Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/135 /2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 25 października 2011 r.
Dział
700

Rozdział
70005

758
75818

801
80101

Nazwa – rodzaj wydatku
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
a) wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
rezerwa ogólna
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
a)
wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
19.300,00
19.300,00

-

19.300,00
19.300,00

-

8.200,00
11.100,00

-

30.000,00
30.000,00

-

30.000,00

-

30.000,00
184.690,00
93.364,00

-

26.695,00
26.695,00
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80104

80110

854
85401

926
92695
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Poz. 5229

w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych - wydatki na realizację programu Comenius
Przedszkola
W tym:
a)
wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
W tym:
a)
wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych - wydatki na realizację programu Comenius
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
W tym:
a) wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
W tym:
b)
wydatki majątkowe:
w tym:
- wydatki inwestycyjne – Zorganizowanie strefy rekreacyjno
sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla (§ 6059)
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
Razem:

-

26.500,00
195,00

-

66.669,00

-

3.000,00

-

3.000,00
2.000,00

-

2.000,00
1.000,00
88.326,00

-

88.326,00
21.700,00

-

21.700,00
66.626,00

20.500,00
20.500,00

-

20.500,00
20.500,00

-

20.500,00
-

15.000,00
15.000,00

-

15.000,00

-

15.000,00

-

15.000,00

20.500,00

248.990,00

Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/135 /2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 25 października 2011 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Budowa wodociągu gminnego – III etap
Budowa chodników przy drodze krajowej
Remont drogi gminnej – ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce: droga
gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III, droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach
„Brzegi”, droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczyach I „Wygon-Błonia” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”

Kwota /zł/
116.000,00
40.000,00
314.400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34588 –

4.
5.

Poz. 5229,5230

Wykonanie pylonu informacyjnego
Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie”
6. Budowa garażu – OSP Rudno Górne
7. Zakup pompy szlamowej dla OSP w Dobranowicach – dotacja celowa dla OSP w Dobranowicach
8. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wawrzeńczycach
9. Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla
szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą
10. Zakup programu komputerowego
11. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Koźlicy
12. Zakup instrumentu muzycznego
13. Zorganizowanie strefy rekreacyjno sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla
Razem:
Uzasadnienie:
Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2011 poprzez:
1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy
o łączną kwotę 228.490,-zł, w tym:
a) zwiększenie w dziale 756 - Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
łączną 60.195,-zł z tego:
- z tytułu podatku od środków transportowych o 60.000,-zł,
- z tytułu wpływów z opłaty targowej o 195,-zł,
b) zwiększenie w dziale 758 - Różne rozliczenia
o kwotę 35.000,-zł, z tego:
- zwiększenie o 5.000,-zł części oświatowej
subwencji ogólnej ze środków rezerwy
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem
remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo nr ST5/4822/14g/BKU/11 Ministra Finansów),
- zwiększenie o 30.000,-zł dochodów z tytułu
odsetek od dokonywanych lokat bankowych,
c) zwiększenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 133.295,00 zł w związku z przekazaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
– Narodową Agencję Programu „Uczenie się
przez całe życie” środków na realizację programu Comenius, w tym na projekt pn. „My jesteśmy dziećmi świata” – 66.669,-zł oraz na projekt
pn. „Zdrowe dzieci, zdrowa żywność, zdrowa
i silna Europa” – 66.626,-zł,
2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy
o łączną kwotę 228.490,-zł w tym:
a) zwiększenie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 19.300,-zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie
budynków komunalnych,
5229

13.000,00
25.000,00

10.000,00
6.264,00
325.000,00
1.575.000,00
6.150,00
20.000,00
4.500,00
155.637,00
2.610.951,00

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75718 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie rezerwy
ogólnej o kwotę 30.000,-zł,
c) zwiększenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 184.647,-zł, z tego:
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną
93.364,- zł, z tego: 26.500,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 195,-zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 66.669,-zł na realizację przez
GCE Szkołę Podstawową w Dobranowicach
w ramach Programu Comenius projektu pn.
„My jesteśmy dziećmi świata”,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększenie
wydatków bieżących o kwotę 2.000,-zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.000,-zł na
świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.700,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane oraz o kwotę 66.626,-złotych z przeznaczeniem na realizację przez GCE Gimnazjum w Wawrzeńczycach w ramach Programu
Comenius projektu pn. „Zdrowe dzieci, zdrowa żywność, zdrowa i silna Europa”,
d) zmniejszenie w dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne
o kwotę 20.500,-zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
e) zwiększenie w dziale 926 - Kultura fizyczna,
rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę
15.000,-zł wydatków majątkowych na realizację
inwestycji pn. „Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz
Odwiśla”.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot
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UCHWAŁA NR XI/112/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679
i Nr 134 poz. 777) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123, ze zmianami z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598,
z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.

Nr 227, poz.1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Miejska
w Kętach uchwala, co następuje:
§ 1. W § 5 Statutu Domu Kultury w Kętach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/204/2000 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 8 września 2000 r., dla którego ustalono
tekst jednolity Uchwałą Nr XVIII/151/2008 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 30 maja 2008 r. w pkt 6 kropkę zastępuje
się przecinkiem, a po pkt 6 dodaje się:
a) pkt 7 w brzmieniu: "7) prowadzenie Dyskusyjnego
Klubu Filmowego,";
b) pkt 8 w brzmieniu: "8) prowadzenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

5230
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UCHWAŁA NR XI/113/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117
poz. 679 i Nr 134 poz. 777) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123, ze zmianami z 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111,
z 2006 r. Nr 227, poz.1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504)
Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:
5231

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr XXIII/223/2000 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 13 października 2000r., dla którego ustalono tekst jednolity Uchwałą Nr XIII/103/2007 Rady
Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2007r. wprowadza sie następujące zmiany:
1) W § 7 Statutu skreśla się ust. 2.
2) § 9 otrzymuje brzmienie: "Szczegółową organizację
wewnętrzną Biblioteki oraz jej zakres działania ustala
Dyrektor w regulaminie organizacyjnym nadanym
w trybie określonym w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej."
3) W § 12 Statutu skreśla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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UCHWAŁA NR XV/90/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
(M.P. Nr 95 poz. 969) do kwoty 66,76 zł za 1q – mającą
zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łużna w 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

5232
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UCHWAŁA NR XI/115/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 30 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887); art. 30
ust. 6, ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219,
poz.1706, z 2011r. Nr 149, poz. 887.
§ 1.
1. W tytule Uchwały Nr XXV/223/2009 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009r. zmienionej
Uchwałą Nr XXXV/322/2009 Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009r.
skreśla się wyrazy „na 2009r”.
2. W §3 uchwały, o której mowa w ust. 1 skreśla się
wyrazy „do 31 grudnia 2009r.”.
3. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o „Regulaminie
wynagradzania nauczycieli” należy przez to rozumieć
Regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kęty stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXV/223/2009
Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 r. zmienionej
Uchwałą Nr XXXV/322/2009 Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Kęty na 2009r.
§ 2. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli
wprowadza się następujące zmiany:
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1) w §1 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „13) podstawie wyliczenia dodatku – należy przez to rozumieć kwotę
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5
Karty Nauczyciela.”
2) w §2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi zatrudnionemu przez okres co najmniej dwóch miesięcy
w danej placówce oświatowej.”;
b) w ust. 3 zdanie wprowadzające otrzymuje
brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 3a, przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego, o którym
mowa w ust. 2, należy brać pod uwagę:”;
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielom, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, należy brać pod uwagę:
1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
2) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich
placówka oświatowa funkcjonuje,
3) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań,
statutowych placówki oświatowej,
b) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego,
c) organizowanie pracy w placówce oświatowej zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników,
d) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,
e) umiejętności organizacyjne,
f) kształtowanie struktury organizacyjnej
placówki oświatowej,
g) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań,
inspirowania oraz pomagania w rozwoju
zawodowym nauczycieli,
h) współpracę z instytucjami i organizacjami
wspomagającymi realizację programu
wychowawczego placówki oświatowej,
i) tworzenie materialnej infrastruktury placówki oświatowej.”;
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dodatek
motywacyjny przyznaje się na okres do
6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż
15% podstawy wyliczenia dodatku.”,
3) w §3:
a) skreśla się ust. 2;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a.
W zależności od liczby oddziałów prowadzonych przez daną placówkę oświatową wysokość
dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
za pełny miesiąc może wynosić:

4)

5)

6)
7)

Poz. 5233

Wysokość dodatku
Liczba oddziałów
funkcyjnego za pełny
w danej placówce
miesiąc
oświatowej
a) od 10% do 25% podstawy wyliczenia dodo 3 oddziałów
datku
b) od 15% do 30% podod 4 do
stawy wyliczenia do7 oddziałów
datku
c) od 20% do 35% podod 8 do 11 odstawy wyliczenia dodziałów
datku
d) od 25% do 40% podod 12 do 15 odstawy wyliczenia dodziałów
datku
e) od 30% do 45% podod 16 do 19 odstawy wyliczenia dodziałów
datku
f) od 35% do 50% podod 20 do 23 odstawy wyliczenia dodziałów
datku
g) od 40% do 55% podpowyżej 23 odstawy wyliczenia dodziałów
datku
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora lub innych osób zajmujących stanowiska kierownicze ustala dyrektor,
uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji, w wysokości od
10% do 35% podstawy wyliczenia dodatku za
pełny miesiąc,”;
d) skreśla się ust. 8,
w §4:
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. wychowawstwo klasy liczącej:
a) do 15 uczniów – w wysokości 2,0% podstawy wyliczenia dodatku za pełny miesiąc,
b) od 16 do 25 uczniów – w wysokości
3,33% podstawy wyliczenia dodatku za
pełny miesiąc,
c) powyżej 25 uczniów – w wysokości 5,0%
podstawy wyliczenia dodatku za pełny
miesiąc.”
b) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sprawowanie
funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego
lub nauczyciela-konsultanta – w wysokości
3,33% podstawy wyliczenia dodatku za pełny
miesiąc.”;
c) skreśla się ust. 2,
po § 4 dodaje się §4a w brzmieniu: „Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w niniejszym
Rozdziale, za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, za które dodatek przysługuje.”,
po § 4a dodaje się §4b w brzmieniu: „Wysokość
dodatku funkcyjnego, o którym mowa w niniejszym
Rozdziale zaokrągla się w górę do pełnych złotych.”,
w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy związane z prowadzeniem:
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1) zajęć dydaktycznych lub wychowawczych
w oddziałach specjalnych zorganizowanych w placówkach oświatowych nie będących placówkami specjalnymi,
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
3)
zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo wstopniu głębokim.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, za
każdą godzinę zajęć wynosi 0,3% podstawy wyliczenia dodatku po zaokrągleniu w górę do
pełnych złotych.”,
8) w §7 skreśla się ust. 1,
9) w §8:
a) w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym po wyrazie
„przyznane” dodaje się przecinek oraz wyrazy
„w szczególności”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a.
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w danej placówce oświatowej
co najmniej roku.”;
c) skreśla się ust. 3 i 4,
10) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość indywidualnej nagrody uzależniona
jest od stopnia spełniania kryteriów określonych w §8 ust. 2, z tym, że nie może ona przekraczać:
1) 100% podstawy wyliczenia dodatku – w przypadku nagród przyznawanych przez dyrektora
szkoły,

Poz. 5233,5234
2)

200% podstawy wyliczenia dodatku –
w przypadku nagród przyznawanych przez
Burmistrza.”,

11) w § 10:
a) w ust. 3 w zdaniu wprowadzającym wyraz „rozpatruje” zastępuje się wyrazem „opiniuje”;
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Przedstawiciel Urzędu Gminy Kęty wskazany przez
Burmistrza,”;
12) w § 11 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,”,
13) skreśla się Rozdział VIII.
§ 3.
1. Dodatki przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wypłaca się w dotychczasowej wysokości do czasu ich zmiany, jednak nie dłużej niż do
dnia 31 sierpnia 2012 r.
2. Dodatki, o których mowa w Regulaminie wynagradzania nauczycieli mogą być przyznane z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały za okres od
dnia 1 stycznia 2011 r., pod warunkiem, iż będą korzystniejsze dla uprawnionego oraz za okres sprzed
dnia wejścia w życie uchwały zostanie wypłacone
stosowne wyrównanie nie później niż do dnia
31 grudnia 2011 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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UCHWAŁA NR X/72/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Tarnowie stanowiącym zasób
mieszkaniowy gminy Łapanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit a) i art. 2, pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku
z art. 34, ust. 6, art. 37, art. 68 i art. 70 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży przysługuje najemcom
tych lokali.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o której mowa w ust.1
może być dokonana w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemcy z którym, zawarta została pisemna
umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony.
3. Nabywcy lokalu mieszkalnego przysługuje jako prawo
związane z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali.
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4. Najemca ubiegający się o nabycie lokalu nie może
posiadać zobowiązań wobec gminy związanych
z tym lokalem.
§ 2. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Łapanów do
udzielenia bonifikaty ich najemcom od ceny sprzedaży
samodzielnych lokali komunalnych:
-

Nr 1, 2, 3, 4 - 10 % bonifikaty

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy
oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR X/73/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Zbydniowie stanowiącym zasób
mieszkaniowy gminy Łapanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit a) i art. 2,
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 34, ust. 6, art. 37, art. 68 i art. 70 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży przysługuje najemcom
tych lokali.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o której mowa w ust.1
może być dokonana w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemcy z którym, zawarta została pisemna
umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony.
3. Nabywcy lokalu mieszkalnego przysługuje jako prawo
związane z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali.

4. Najemca ubiegający się o nabycie lokalu nie może
posiadać zobowiązań wobec gminy związanych
z tym lokalem.
§ 2. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Łapanów do
udzielenia bonifikaty ich najemcom od ceny sprzedaży
samodzielnych lokali komunalnych:
-

Nr 1, 2 - 10 % bonifikaty

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy
oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR XIII/87/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w mieście Mszana Dolna obręb Gronoszowa, będącej drogą wewnętrzną
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn.
zmianami), nadaje się nazwę : Kazimierza Wielkiego.
2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa
w ust. 1 ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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UCHWAŁA NR XIII/88/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Mszana Dolna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna
uchwala, co następuje:
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§ 1.
1. Parkowi Miejskiemu, zlokalizowanemu w mieście
Mszana Dolna obręb Gronoszowa nadaje się nazwę:
park Miejski im. Rodziny hr. Krasińskich.
2. Usytuowanie parku, o którym mowa w ust. 1 ilustruje
szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.

Poz. 5237

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Adam Malec

Załącznik
do uchwały Nr XIII/88/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Adam Malec
5237
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UCHWAŁA NR XIII/130/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna oraz dalszego
z nimi postępowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 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
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) w związku
z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
Nr 116 poz. 753) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95), po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Limanowej i po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Amicis
Vitae – Limanowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami i Ochrony Środowiska w Limanowej - Rada Gminy
Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszana Dolna
oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.
§ 2. Za zwierzęta bezdomne uważa się to zwierzęta
domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 3.
1. Na terenie Gminy Mszana Dolna wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać
się również na zgłoszenie interwencyjne.
§ 4.
1. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmioty prowadzące schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
na podstawie stosownej umowy zawartej przez
Gminę Mszana Dolna.

2. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się
czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych
gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki
do ich przetrzymywania do czasu ustalenia dalszego
postępowania z tymi zwierzętami.
§ 5. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot,
z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi
na terenie gminy Mszana Dolna.
§ 6. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc
lekarsko-weterynaryjna. Zwierzę bezdomne, które skaleczył człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 7. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku
właściciel ponosi koszty jego wyłapania, przewiezienia
i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków poniesionych przez
Gminę.
§ 8. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą
zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których
mowa w § 7.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR XIV/141/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust.
1 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr
17, poz.95 z późn. zm.) - Rada Gminy Mszana Dolna
uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady,
tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. Zawodnicy posiadający licencję zawodnika
i uprawiający określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać nagrody
na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
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§ 3. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Mszana
Dolna lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym
siedzibę i działającym na terenie Gminy Mszana Dolna,
posiadającym odpowiednią licencję.
§ 4. Osobom, o których mowa w § 3 przyznaje się
nagrodę rzeczową lub pieniężną.
§ 5.
1. Nagrodę, o której mowa w §4, może otrzymać osoba
fizyczna, biorąca udział we współzawodnictwie sportowym
w danej
dziedzinie
sportu,
zgodnie
z przepisami odpowiedniego związku sportowego,
która:
1) brała udział w Igrzyskach Olimpijskich lub
2) brała udział w Mistrzostwach Świata lub
3) brała udział w Mistrzostwach Europy lub
4) brała udział w Mistrzostwach Polski lub
5) zajęła medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których
brali udział zawodnicy, z co najmniej 5 krajów
6) uczestniczyła w innych zawodach, nie wymienionych w pkt 1 – pkt 5 odnosząc szczególne
sukcesy.
2. Nagrodę pieniężną przyznaje się w wysokości:
1) za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 –
pkt 3 w wysokości nie wyższej niż 20.000 zł
2) za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 –
pkt 6 w wysokości nie wyższej niż 10.000 zł
3. Nagrodę rzeczową przyznaje się o wartości:
1) za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 –
pkt 3 o wartości nie wyższej niż 20.000 zł
2) za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 –
pkt 6 o wartości nie wyższej niż 10.000 zł

Poz. 5239,5240
§ 6.

1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Mszana Dolna w formie zarządzenia.
2. Kandydatury osób nominowanych do nagrody mogą
zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie Gminy Mszana Dolna, Radni Gminy Mszana Dolna oraz
właściwe związki sportowe.
3. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:
1) imię i nazwisko zawodnika oraz miejsce jego
zamieszkania
2) przynależność do klubu
3) opis osiągnięć sportowych w roku kalendarzowym lub sezonie poprzedzającym rok złożenia
wniosku.
4. Każdy zawodnik może otrzymać nagrodę tylko jeden
raz w roku kalendarzowym.
§ 7.
1. Osoba, która otrzymała nagrodę, jest jej pozbawiona
w przypadku stwierdzenia uzyskania osiągnięć niezgodnie z zasadami Fair – Play lub za pomocą stosowania środków dopingujących.
2. O pozbawieniu nagrody decyduje Wójt Gminy Mszana Dolna w formie zarządzenia, określając sposób
zwrotu nagrody.
§ 8. Traci
Gminy Mszana
wie nagród za
nym (Dz. Urz.
poz. 4327).

moc Uchwała Nr XXXIX/447/09 Rady
Dolna z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawysokie wyniki w sporcie kwalifikowaWoj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 583

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach
przeznaczonych do zainwestowania – obszar Nowa Biała 14A, 14B - w zakresie korekty ustalenia tekstowego
dla terenu 14A.MRj4
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. 20 w związku
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar
Nowa Biała 14A, 14B uchwalonego uchwałą
Nr IX/85/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007r. w zakresie korekty ustalenia tekstowego dla terenu 14A.MRj4.po stwierdzeniu, że zmia-

na ta nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie części
tekstowej planu i polega na tym, że §17 ust. 4 pkt 6
uchwały Nr IX/85/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia
29 października 2007r. otrzymuje brzmienie: „6) w terenie 14A.MRj1, 14A.MRj4 obowiązują zapisy dotyczące
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
3. Uchwała niniejsza nie wymaga rozstrzygnięć o:
1) sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
2) sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
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zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowy Targ.

Poz. 5240,5241

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Parzygnat
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UCHWAŁA NR X/75/2011
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 Poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst. jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetowych
zgodnie z tabelą Nr 1.
2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 10 000,00 zł.
a) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
o kwotę 10 000,00 zł.
3. Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę
10 000,00 zł.
§ 2. W związku ze zmianami dotacji udzielonymi
z budżetu gminy ulega zmianie„ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Nowy
Targ w roku 2011 „który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na
2011 rok wynosi:
1. dochody budżetu 62 712 895,15 zł. w tym:
1) dochody bieżące : 58 816 994,15 zł.
2) dochody majątkowe: 3 895 901,00 zł.
2. wydatki budżetu 63 646 151,92 zł. w tym:
wydatki bieżące 48 785 441,92 zł. w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w łącznej kwocie 33 812 833,92 zł. z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 23 674 286,93 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
10 138 546,99 zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
2 272 184,00 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 754 050,00 zł.
4) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
1 374 386,00 zł.
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 946 564,00 zł.
5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez
gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 52 988,00 zł.
6) wydatki na obsługę długu publicznego
519 000,00 zł.
wydatki majątkowe na kwotę 14 860 710,00 zł. w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 14 860 710,00 zł. z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
2 952 494,00 zł. w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 1 571 370 ,00 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt w wysokości 933 256,77 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 2 171 314,77 zł. i pochodzą:
1) z zaciągniętych kredytów w wysokości
2 000 000,00 zł.
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 171 314,77 zł.
5. Rozchody budżetu 1 238 058,00 zł. i związane są:
1) ze spłatą pożyczek w wysokości 1 238 058,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Nowy Targ.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Parzygnat
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Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr X/75/2011
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 25 października 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2011 rok
Dział
1
900

Rozdział
2
90002

Nazwa -Treść
3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
dotacje na zadania bieżące
RAZEM:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zwiększenia
4
10 000
10 000
10 000

Zmniejszenia
5
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

10 000
10 000

10 000

10 000

10 000

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 25 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2011

Dział Rozdział

600
60014

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski

60078

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

72095

Informatyka
Pozostała działalność
dotacja celowa na zadania bieżące
i majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień dla jednostek sektora finansów publicznych

754
75405

dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych

2 205 000
2 125 000
2 125 000

80 000
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski

720

dla jednostek sektora
finansów
publicznych

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Policji

80 000

385
385
385

15 000

dotacja celowa na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów zakupu
inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Nowy Targ
dotacja celowa na wydatki bieżące

15 000
10 000

5 000

189 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
75412

– 34600 –

Poz. 5241,5242

Ochotnicze straże pożarne

189 000
189 000

dotacja celowa na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
801
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

35 000
dotacja podmiotowa na zadania
bieżące

80113

35 000

Dowożenie uczniów
do szkół

36 000
dotacja podmiotowa na zadania
bieżące

851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

9002

Gospodarka komunalna
i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami

92109

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

21 000

10 000
10 000

Biblioteki

689 750
550 400
550 400

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

20 000
dotacja celowa na dofinansowanie
prac konserwatorskich

926
92605

20 000

689 750

dotacja podmiotowa dla Gminnej
Biblioteki z /s w Waksmundzie
92120

17 000

1 240 150

dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza
92116

17 000
17 000

10 000

dotacja celowa na zadania bieżącerealizowane prze jst na podstawie
porozumień
921

36 000
21 000
21 000

dotacja celowa na zadania bieżącerealizowane prze jst na podstawie
porozumień
dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza
900

496 000
460 000
460 000

20 000

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

335 000
335 000
dotacja celowa na zadania bieżące
gminy powierzone do realizacji
organizacjom nie zaliczonym do
sektora F.P.

335 000

3 505 535

1 057 000

1) Zwiększono Dz.900 Rozdz.90002 dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Szczucin wysokości 10 000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Parzygnat
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UCHWAŁA NR IX/80/2011
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pleśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473 ze zm.),
§ 1.
1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Pleśna (punkty gastronomiczne) nie mogą być usytuowane obok szkół
i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, budynków kultu religijnego, zakładów opieki
zdrowotnej
i społecznej,
dworców
kolejowych
w odległości mniejszej niż:
- 120 m niezależnie od rodzaju posiadanego zezwolenia, jeżeli miejscem sprzedaży i podawania jest zakład (punkt gastronomiczny),
- 30 m od obiektów sportowych
2. Ustala się, że miejsca sprzedaży napojów alkoholowych oraz piwa na terenie Gminy Pleśna, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:
- 70 m od szkół i innych placówek oświatowowychowawczych i opiekuńczych, budynków kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej
i społecznej,
- 30 m od obiektów sportowych

3. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2 mierzy się od
wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia
do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu – droga uwzględniająca przepisy
o ruchu drogowym gwarantujące bezpieczeństwo
publiczne (ochrona życia i zdrowia).
Odległości wymienione w ust. 1 i 2 winny być zachowane niezależnie od rodzaju posiadanego zezwolenia.
4. W przypadku wydawania jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych mogą być stosowane odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 i 2.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr VII/42/2003 Rady Gminy
w Pleśnej z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Pleśna miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 252 z dnia 27 sierpnia 2003 roku).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

5242

5243
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UCHWAŁA NR IX/83/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
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. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Rada Gminy
Pleśna uchwala co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi
wyszczególnione poniżej:
Rzuchowa - Podlas (dz. ewid. nr 455)
Lichwin – OSP (dz. ewid. nr 492)
Lichwin – Kamieniołom (dz. ewid. nr 70, 414)
Lichwin – Przez Wieś II (dz. ewid. nr 525, 827, 978, 973,
1004)
5243

Łowczówek – wzdłuż Białej (dz. ewid. nr 145/3, 544)
Szczepanowice – Kościół (dz. ewid. nr 500, 688/1, 688/2,
688/3)
Szczepanowice – Leszczyny (dz. ewid. nr 832)
Janowice – Dunajec (dz. ewid. nr 130, 142/2, 142/3)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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UCHWAŁA NR XIII/130/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011
Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2011 r.
o kwotę 61 683,60 zł, w tym:
1) plan dochodów bieżących o kwotę 35 247,79 zł
z czego;
a) plan dochodów 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 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.) w łącznej kwocie 114,58 zł
2) plan dochodów majątkowych o kwotę 26 435,81 zł
– jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2011 r.
o kwotę 1 422 888,10 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
225 432,08 zł, w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 190 497,20 zł, w tym:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę 14 100 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
204 597,20 zł,
b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 25 878,30 zł,
c) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 942 zł,
d) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finan1)

2)

sach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 114,58 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 1 648 320,18 zł, w tym wydatków na inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
o kwotę
1 648 320,18 zł z czego na wydatki inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
w łącznej kwocie 1 682 320,18 zł
– jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa
w ustępach poprzedzających, zmniejsza się o kwotę
1 484 571,70 zł planowany deficyt budżetu.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2011 r.
o kwotę 1 484 571,70 zł – jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na
rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
21 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu;
1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetów wysokości 2 903 779,82 zł, w tym z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków
budżetu Unii Europejskiej w wysokości
1 134 356,05 zł,
2) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości
2 000 000 zł."
2) tabela Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 5 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa
§ 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2011 r. wynosi:
Dochody budżetu
35 499 786,19
w tym z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
1 419 265,11
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
dochody bieżące
32 136 805,03
z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
552 239,76
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
dochody majątkowe
3 362 981,16
z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
867 025,35
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki budżetu
39 761 834,30
w tym wydatki bieżące
30 782 553,49
w tym;
1. wydatki jednostek budżetowych
21 700 765,08
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w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
5 . wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
wydatki majątkowe
w tym;
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Deficyt budżetu
Przychody budżetowe
Rozchody budżetu

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.

13 636 084,16
8 064 680,92
1 360 963,30
6 943 630,28
593 194,83

65 000,00
119 000,00
8 979 280,81
8 979 280,81
2 919 531,92

4 262 048,11
4 895 448,11
633 400,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/130/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok
Dział Rozdział
1

2

758

75814

Plan przed
Zmniejszenie Zwiększenie
zmianą
3
4
5
6
7
bieżące
18 640
Różne rozliczenia
0,00
23 903,21
458,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzia0,00
0,00
0,00
łem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia finansowe
0,00
0,00
23 903,21
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzia0,00
0,00
0,00
łem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
0,00
0,00
23 903,21
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
§

Nazwa

Plan po zmianach (5+6+7)
8
18 664 361,21

0,00

23 903,21

0,00

23 903,21
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Pomoc społeczna
6 216 994,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
0,00
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
58 590,00
0,00
i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
0,00
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
2030
58 590,00
0,00
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Pozostałe zadania w zakresie polityki
518 030,10
0,00
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
518 030,10
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
518 030,10
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
0,00
zadań finansowanych z udziałem
518 030,10
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
54 815,41
2009
0,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
bieżące
32 101 557,24
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań
finansowanych
z udziałem
552 125,18
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
31 520,00 -31 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
0,00
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
31 520,00 -31 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
0,00
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
31 520,00 -31 520,00
6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

Poz. 5244
11 230,00

6 228 224,00

0,00

0,00

11 230,00

69 820,00

0,00

0,00

11 230,00

69 820,00

114,58

518 144,68

114,58

518 144,68

114,58

518 144,68

114,58

518 144,68

114,58

54 929,99

35 247,79 32 136 805,03

114,58

552 239,76

31 520,00

31 520,00

0,00

0,00

31 520,00

31 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane
0,00
6630
0,00
na podstawie porozumień (umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Różne rozliczenia
0,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań
finansowanych
z udziałem
0,00
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia finansowe
0,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
0,00
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
0,00
6330
0,00
i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
majątkowe
3 336 545,35 -31 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
867 025,35
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
35 438 102,59 -31 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 419 150,53
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

31 520,00

31 520,00

26 435,81

26 435,81

0,00

0,00

26 435,81

26 435,81

0,00

0,00

26 435,81

26 435,81

57 955,81

3 362 981,16

0,00

867 025,35

93 203,60 35 499 786,19

114,58

1 419 265,11

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/130/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/130/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

Nazwa

1
010

2

3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) opracowanie podkładów
geodezyjnych do celów projektowych kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Chochorowice
2) opracowanie dokumentacji
budowy kanalizacji miejscowości Stadła
3) opracowanie dokumentacji
budowy kanalizacji miejscowości Podegrodzie
4) opracowanie podkładów
geodezyjnych do celów projektowych kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Brzezna (dot.
w części w stronę miejscowości
Stadła)
5) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chochorowice
6) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz
wodociągu wraz z przyłączami
w miejscowości Brzezna
w Gminie Podegrodzie
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

4
3 761 363,86
3 611 543,86

Pozostała działolność
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) budowa obejścia wsi Brzezna,
Stadła i Podegrodzie po wale
przeciwpowodziowym - pomoc
finansowa dla samorządu województwa
Drogi publiczne powiatowe
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

149 820,00
149 820,00

149 820,00
149 820,00

149 820,00

149 820,00

01010

01095

600
60013

60014

Plan przed
zmianą

zwiększenie
planu

5

3 611 543,86

zmniejszenie
planu

Plan po
zmianie

6
1 678 441,88
1 678 441,88

7
2 082 921,98
1 933 101,98

1 678 441,88

1 933 101,98

38 800,00

38 800,00

65 000,00

65 000,00

184 600,00

184 600,00

4 400,00

4 400,00

5 000,00

5 000,00

3 313 743,86

1 678 441,88

1 635 301,98

3 303 743,86

1 678 441,88

1 625 301,98

3 176 282,81
470 000,00
470 000,00

64 000,00

Wykaz
zadań
ujętych
w WPF
8

WPF

3 240 282,81
470 000,00
470 000,00

470 000,00

470 000,00

29 167,00
29 167,00

29 167,00
29 167,00

WPF

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

60016

60078

630
63095

700
70005

720
72095

1) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie
m. Brzezna z drogą krajową nr
28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu
Drogi publiczne gminne
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) przebudowa dróg gminnych
2) przebudowa centrum wsi
Podegrodzie
3) przebudowa centrum wsi
Brzezna
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
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi
Turystyka
Pozostała działalność
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) Ścieżka historyczno - turystyczna "Podegrodzie przez
wieki"
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
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) wykup gruntów związanych
z zadaniem p.n. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła
i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym”
2) remont i przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Brzeznej
3) modernizacja budynku starej
szkoły w Naszacowicach
Informatyka
Pozostała działalność
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - Internet szansą na
lepszy start w przyszłość dla
ucznów Małopolski
w tym;
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29 167,00

29 167,00

549 915,81
549 915,81

549 915,81
549 915,81

529 915,81
10 000,00

529 915,81
10 000,00

WPF

10 000,00

10 000,00

WPF

20 000,00

20 000,00

2 127 200,00

64 000,00

2 191 200,00

2 127 200,00

64 000,00

2 191 200,00

2 127 200,00

64 000,00

2 191 200,00

151 898,85
151 898,85
151 898,85

151 898,85
151 898,85
151 898,85

151 898,85

151 898,85

151 898,85

151 898,85

70 000,00
70 000,00

30 000,00
30 000,00

40 000,00
40 000,00

70 000,00

30 000,00

40 000,00

34 000,00

34 000,00

6 000,00

6 000,00

30 000,00

30 000,00

WPF

0,00

8,17
8,17
8,17

8,17
8,17
8,17

8,17

8,17

WPF
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750
75023

754
75404

75412

801
80101

80148

921
92116

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
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) modernizacja budynku Urzędu Gminy
2) komputeryzacja Urzędu Gminy
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Starym Sączu
Ochotnicze straże pożarne
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) instalacja centralnego ogrzewania wraz z modernizacją
kotłowni na paliwo stałe
w remizie OSP w Olszanie
2) dotacja dla OSP Mokra Wieś
3) dotacja dla OSP Brzezna Litacz
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoły Podstawowej w Stadłach
2) modernizacja budynków
placówek oświatowych
3) utworzenie szkolnego placu
zabaw przy Szkole Podstawowej
w Długołęce – Świerkli
4) modernizacja i remont Szkoły
Podstawowej w Olszanie na
potrzeby stworzenia centrum
kulturalno - sportowo - rekreacyjnego
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
Stołówki szkolne i przedszkolne
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) zakup okapu kuchennego do
stołówki szkolnej
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) dotacja dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
w tym;
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8,17

8,17

165 010,53
165 010,53

165 010,53
165 010,53

165 010,53

165 010,53

128 010,53

128 010,53

37 000,00

37 000,00

160 000,00

160 000,00

13 500,00
13 500,00

13 500,00
13 500,00

13 500,00

13 500,00

146 500,00
146 500,00

146 500,00
146 500,00

134 500,00

134 500,00

5 000,00
7 000,00

5 000,00
7 000,00

1 930 581,77
1 925 981,77
1 925 981,77

1 930 581,77
1 925 981,77
1 925 981,77

102 000,00

102 000,00

43 800,00

43 800,00

123 000,00

123 000,00

1 657 181,77

1 657 181,77

1 111 746,22

1 111 746,22

4 600,00
4 600,00

4 600,00
4 600,00

4 600,00

4 600,00

14 455,00

3 878,30

10 576,70

14 455,00
14 455,00

3 878,30
3 878,30

10 576,70
10 576,70

14 455,00

3 878,30

10 576,70

WPF

WPF
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926
92601

na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach "Moje
Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej
Ogółem
wydatki majątkowe, w tym;
1. inwestycje i 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
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14 455,00

3 878,30

10 576,70

1 198 000,00
1 198 000,00
1 198 000,00

1 198 000,00
1 198 000,00
1 198 000,00

1 198 000,00

1 198 000,00

10 627 600,99
10 627 600,99
10 627 600,99

64 000,00
64 000,00
64 000,00

4 601 852,10

1 712 320,18
1 712 320,18
1 712 320,18

8 979 280,81
8 979 280,81
8 979 280,81

1 682 320,18

2 919 531,92

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/130/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok
§

Nazwa

1
903

2
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
OGÓŁEM

952

zwiększenie
planu w zł.
3

zmniejszenie
planu w zł.
4
1 017 995,47

466 576,23
1 484 571,70

Budżet Gminy Podegrodzie na 2011 rok po zmianach
§
1

903

950
952

951

992

Nazwa
2
I. DOCHODY
II. WYDATKI
III. DEFICYT BUDŻETOWY
IV. PRZYCHODY w tym:
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym, w tym
pożyczki
kredyty
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
V. ROZCHODY w tym:
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Razem I + IV
Razem II + V

Plan przed zmianą
3
35 438 102,59
41 184 722,40
-5 746 619,81
6 380 019,81
2 152 351,52

Zmiana
4
61 683,60
-1 422 888,10
1 484 571,70
-1 484 571,70
-1 017 995,47

Plan po zmianie
5
35 499 786,19
39 761 834,30
-4 262 048,11
4 895 448,11
1 134 356,05

1 956 668,29
2 236 000,00

-466 576,23

1 956 668,29
1 769 423,77

882 000,00
1 354 000,00
35 000,00
633 400,00
633 400,00
41 818 122,40
41 818 122,40

-112 576,23
-354 000,00

-1 422 888,10
-1 422 888,10

769 423,77
1 000 000,00
35 000,00
633 400,00
633 400,00
40 395 234,30
40 395 234,30

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/130/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych w 2011 r.
z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
I. Programy inwestycyjne

2.

3.

4.

5.

6.

2.
Rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej wraz
z przyłączami
oraz wodociągu
wraz
z przyłączami
w miejscowości
Brzezna
w Gminie
Podegrodzie
(PROW)
Przebudowa
centrum wsi
Brzezna
(PROW)
Przebudowa
centrum wsi
Podegrodzie
(PROW)
Ścieżka historyczno - turystyczna "Podegrodzie przez
wieki" (PROW)
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu Internet szansą
na lepszy start
w przyszłość
dla uczniów
Małopolski
(POIG)
Modernizacja
i remont Szkoły
Podstawowej
w Olszanie na
potrzeby
stworzenia
centrum
kulturalno sportowo rekreacyjnego
(MRPO)

3.
Urząd Gminy
Podegrodzie

4.
2008 2011

5.
010

6.
01010

7.
4 793 779,92

8.
490 945,93

Urząd Gminy
Podegrodzie

2011 2012

600

60016

453 915,13

Urząd Gminy
Podegrodzie

2011 2012

600

60016

Urząd Gminy
Podegrodzie

2011

630

Urząd Gminy
Podegrodzie

2011 2013

Urząd Gminy
Podegrodzie

2009 2011

środki
budżetu
Gminy
(wydatki
kwalifikowalne)

środki
budżetu
Gminy
(wydatki
niekwalifikowalne)

9.
10 000,00

Wydatki
w 2012 2013 r.

11.
1 134 356,05

12.
1 528 309,16

2 521,00

7 479,00

443 915,13

671 449,98

2 507,00

7 493,00

661 449,98

63095

151 898,85

63 095,85

88 803,00

720

72095

8,17

8,17

801

80101

1 736 851,77

333 523,87

545 435,55

10.

środki z budżetu Unii
Europejskiej

Łączne
nakłady
finansowe

środki budżetu
państwa

Rozdział

1.
1.

Jednostka
organizacyjna realizująca program

Dział

Lp.

Program - jego
cel i zadania

Okres realizacji
programu

Wysokość wydatków w 2011 r.

778 222,35

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
7.

Budowa
Urząd Gminy
zintegrowanego Podegrodzie
systemu
informacji
i zarządzania
zbiorami 33
bibliotek
publicznych
w woj. Małopolskim
z zużyciem
technologii
teleinformatycznych
(MRPO)
R-m

2011 2013

921

– 34617 –
92116

10 576,70

Poz. 5244
10 576,70

7 818 480,52
903 178,52
555 435,55
2 016 353,40
I. Programy nieinwestycyjne
Dział Rozdział
Łączne
Wysokość wydatków w 2011 r.
nakłady
środki
środki
środki
środki
finansowe
budżetu
budżetu
budżetu
z budżetu
Gminy
Gminy
państwa
Unii Euro(wydatki
(wydatki
pejskiej
kwalifikoniekwaliwalne)
fikowalne)

Lp.

Program jego cel
i zadania

Jednostka
organizacyjna realizująca program

Okres
realizacji
programu

1.
1.

2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet
szansą na
lepszy start
w przyszłość
dla uczniów
Małopolski
(POIG)*
Jarmark
lachowski
(PROW)
„Podegrodzko
wioska to
daleko słynie
…” – akcja
promocyjna
Gminy Podegrodzie
(PROW)
Czas na
aktywizację
społeczno zawodową
w gminie
Podegrodzie
(POKL)
Daj sobie
szansę (POKL)
Strzał
w dziesiątkę
(POKL)
R-m

3.
Urząd Gminy
Podegrodzie

4.
2011 2013

5.
720

6.
72095

7.
19 247,54

Urząd Gminy
Podegrodzie

2011

750

75075

31 242,12

13 742,12

17 500,00

Urząd Gminy
Podegrodzie

20102011

750

75075

29 099,00

3 142,00

4 228,00

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Podegrodz
iu

2009 2013

853
852

85395
85214

600 719,54

Urząd Gminy
Podegrodzie
Urząd Gminy
Podegrodzie

2011

853

85395

2011

853

85395

2.

3.

4.

5.
6.

8.

9.

10.

11.

53,63

1 985,41

173 415,31

141 200,00

21 180,00

120 020,00

211 000,00

31 650,00

179 350,00

54 815,41

494 513,31

26 928,36

1 032 508,20

43 866,11

2 633 674,27
Wydatki
w 2012 2013 r.

12.
19 193,91

148 878,80
24 175,71

192 248,42

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/130/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku z budżetu Gminy Podegrodzie

Dz.

Rozdz.

Nazwa

rodzaj dotacji z budżetu

1
600

2

3
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie

4

60013

60014

720
72095

754

75412

Drogi publiczne powiatowe

Informatyka
Pozostała działalność

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla
Województwa Małopolskiego
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla
Powiatu Nowosądeckiego
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 2339) oraz dotacje
celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639) Województwo Małopolski

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże
pożarne

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
5
499 167
470 000

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6

29 167

61,80
61,80

57 900

57 900
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Olszance
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Podegrodziu
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzeznej - Litaczu
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Gostwicy
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzeznej
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Długołęce - Świerkli
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych (§ 2820) - Ochotnicza Straż
Pożarna w Juraszowej

5 000

1 000

1 000

1 400

3 000

2 000

4 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34619 –

Poz. 5244

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych (§ 2820) - Ochotnicza Straż
Pożarna w Chochorowicach
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Naszacowicach
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Olszanie
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Podrzeczu
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Stadłach
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 6320) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzeznej - Litaczu
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 6320) - Ochotnicza Straż Pożarna
w Mokrej Wsi
801
80102

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
specjalne

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80104

Przedszkola

80106
851
85153

85154

85195

Inne formy wychowania przedszkolnego
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz

2 000

3 000

1 500

17 000

7 000

5 000

208 200
33 000

97 700
97 700

55 200

117 000

9 440
3 000

23 000
5 000

3 000

15 000

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

107 140

3 000

172 200
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (§ 2540)
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Stary Sącz
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (§ 2540)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostała działalność

5 000

1 500

1 500

15 000

3 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
854
85404

921

92109

92116

92120

926
92605

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

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

– 34620 –

Poz. 5244,5245
38 000

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Łącko

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

10 000

750 300

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

Biblioteki

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

28 000

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna
w Podegrodziu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6229) - Biblioteka
Gminna w Podegrodziu
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)

555 000

195 300,00
184 723,30

10 576,70

20 000

95 000
95 000

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (§ 2360)

Ogółem

20 000

1 498 728,80

303 040,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
5244

5245
5245

UCHWAŁA NR XIII/134/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 rok w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach.
Na podstawie 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: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji
o gruntach wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 do uchwały zmienianej, ustalający
wzór deklaracji na podatek rolny, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do uchwały zmienianej, ustalający
wzór informacji o gruntach w sprawie podatku rol-

nego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Podegrodzie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega
obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i w sołectwach przez okres 30 dni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Poz. 5245
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/134/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34622 –

Poz. 5245

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34623 –

Poz. 5245
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/134/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
5245

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34624 –

Poz. 5246

5246
5246

UCHWAŁA NR XIII/135/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach.
Na podstawie 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: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002
r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji
o lasach wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 do uchwały zmienianej, ustalający
wzór deklaracji na podatek leśny, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do uchwały zmienianej, ustalający
wzór informacji w sprawie podatku leśnego otrzy-

muje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Podegrodzie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega
obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i w sołectwach przez okres 30 dni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34625 –
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34626 –

Poz. 5246

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34627 –

Poz. 5246

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
5246

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34628 –

Poz. 5247

5247
5247

UCHWAŁA NR XIII/136/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie 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: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru
informacji w sprawie podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 do uchwały zmienianej, ustalający
wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały zmienianej, ustalający
wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Podegrodzie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega
obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i w sołectwach przez okres 30 dni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34629 –

Poz. 5247
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/136/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34630 –

Poz. 5247

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34631 –

Poz. 5247

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34632 –

Poz. 5247
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/136/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Poz. 5247

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34634 –

Poz. 5247

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34635 –

Poz. 5247,5248

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
5247

5248
5248

UCHWAŁA NR XIII/137/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 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. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, przy
uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. z 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2012:
I Od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji budynków i gruntów - 0,68 zł od 1m2
powierzchni
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,76 zł od 1ha powierzchni
3. od pozostałych gruntów:
a) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
jako „dr” (drogi) – 0,01 zł od 1m2 powierzchni
b) innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego - 0,11 zł
od 1m2 powierzchni
II Od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych - 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń3,94 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
5. od pozostałych budynków lub ich części, od 1m2 powierzchni użytkowej:
a) garaży innych niż związanych z działalnością
gospodarczą - 4,97 zł
b) domków letniskowych - 6,36 zł
c) innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,80 zł
III Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34636 –

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na:
a) ochronę przeciwpożarową,
b) opiekę społeczną
c) działalność kulturalną i sportową
d) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej ciepła i wody
e) prowadzenie gospodarki odpadami (składowisko odpadów )
f) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczone w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, jako „ws”

Poz. 5248,5249

2) Zwolnienia przewidziane w pkt 1 nie dotyczą nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc uchwała Nr 396/ LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego).
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

5248

5249
5249

UCHWAŁA NR XIII/138/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i 42 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. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z 2011 r. nr 95, poz. 962). Rada
Gminy Podegrodzie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2012:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 471,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 824,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 829,00 zł
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi i rodzaju
zawieszenia:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne:
• posiadające 2 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 594,00 zł
nie mniej niż 15 ton 824,00 zł
• posiadające 3 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 594,00 zł
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 25 ton 1.177,00 zł
nie mniej niż 25 ton 1.278,00 zł

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 1.904,00 zł
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 2.017,00 zł
nie mniej niż 31 ton 2.084,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
• posiadające 2 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 711,00 zł
nie mniej niż 15 ton 1.456,00 zł
• posiadające 3 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 829,00 zł
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 25 ton 1.849,00 zł
nie mniej niż 25 1.880,00 zł
• posiadające 4 osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1.680,00 zł
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 1.904,00 zł
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 2.681,00 zł
nie mniej niż 31 ton 2.681,00 zł
3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 1.091,00 zł
4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi
i rodzaju zawieszenia:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne:

• posiadające 4 osie i więcej

• posiadające 2 osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1.422,00 zł

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1.344,00 zł
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nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1.569,00 zł

nie mniej niż 28 ton i do 36 ton włącznie 1.076,00 zł

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1.680,00 zł

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.344,00 zł

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1.849,00 zł

nie mniej niż 38 ton 1.456,00 zł

powyżej 36 ton 2.017,00 zł

• posiadające 3 osie

• posiadające 3 osie

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.076,00 zł

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.849,00 zł

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.288,00 zł

powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2.107,00 zł

nie mniej niż 38 ton 1.344,00 zł

nie mniej niż 40 ton 2.240,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

• posiadające 1 oś

• posiadające 2 osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 649,00 zł

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1.602,00 zł

nie mniej niż 25 ton 840,00 zł

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 2.017,00 zł

• posiadające 2 osie

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31ton 2.073,00 zł

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 974,00 zł

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 2.073,00 zł

nie mniej niż 28 ton i do 36 ton włącznie 1.513,00 zł

powyżej 36 ton 2.351,00 zł

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.960,00 zł

• posiadające 3 osie

nie mniej niż 38 ton 2.017,00 zł

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 2.039,00 zł

• posiadające 3 osie

powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2.681,00 zł

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.177,00 zł

nie mniej niż 40 ton 2.681,00 zł

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.491,00 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 840,00 zł
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi
i rodzaju zawieszenia:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne:
• posiadające 1 oś
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 594,00 zł

nie mniej niż 38 ton 1.569,00 zł
7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 940,00 zł
b) równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.232,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Podegrodzie.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr 397/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. (nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego).

nie mniej niż 25 ton 762,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

• posiadające 2 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 964,00 zł
5249

5250
5250

UCHWAŁA NR XIII/141/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”,
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami), Rada Gminy Podegrodzie stwierdza,

że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Podegrodzie wprowadzonego Uchwałą Nr 154/
XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 lipca 2008 r. i uchwala co następuje:
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Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, zatwierdzonego uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. (Dz. Urz.
Wojew. Małopolskiego Nr 428, poz. 3096 z 2010r.)
zwaną dalej „planem” w zakresie przeznaczenia:
1) części działki nr 271/5 położonej w Olszanie na
tereny produkcyjno-usługowe,
2) działek nr: 876/5, 876/7, 876/10, 876/13 i 877/2
położonych w Brzeznej na tereny usług,
3) części działki nr 118 położonej w Chochorowicach na tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych Nr 23, 28 i 59 do uchwały Nr VII/82/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r.
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki
Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Podegrodzie –
podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.
zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako
załącznik Nr 4.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska,
zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące „Studium”, o którym mowa w § 4 nie wskazuje obszarów
przestrzeni publicznych wymagających określenia
szczególnych warunków kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
3. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust.
1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez
użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie
z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Gminy Podegrodzie, obejmującą ustalenia
wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz usta-
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lenia określone na załącznikach graficznych Nr 1, 2
i 3 do tej uchwały.
2. „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone
uchwałą Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 17 lipca 2008 roku Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Podegrodzie,
3. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami do niej wykonawczymi,
4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
i warunkach zagospodarowania,
5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez
jej przekraczania w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkami zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych; do
powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon
i wykusz,
7. kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom
± 0,00),
8. poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku
9. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu do
najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia
budynku (dachu).
10. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających
się w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach szczególnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu
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oznaczonego symbolem R4 – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5. Tereny objęte planami nr 1 (w Olszanie) i nr 2
(w Brzeznej) położone są w Południowomałopolskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym
Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą
wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody
Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
6. Teren objęty planem nr 2 w Brzeznej położony jest
w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP nr 437 „Dolina Dunajca”, dla którego należy zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych.
7. Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków
wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu oraz
prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych
zgodnie z ustawą Prawo wodne.
§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania połaci
dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku
większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy
krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i głównych dachów namiotowych.
Dopuszcza się maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ± 0,00),
w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może
przekroczyć 1,20 m nad poziomem terenu lub 0,60 m
od poziomu gruntu od strony stoku. Wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 10 m.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość tych budynków nie może przekroczyć 8,0 m
od poziomu terenu.
3. Dla budynków inwentarskich i składowych w zabudowie zagrodowej, ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale
od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów płaskich i namiotowych. Wysokość budynków maksymalnie do 12m. z możliwością użytkowego wykorzystania poddaszy. W przypadku realizacji szklarni,
z uwagi na wymogi technologiczne dopuszcza się ich
wykonanie również w oparciu o projekty typowe.
4. Dla obiektów usługowych realizowanych na terenie
oznaczonym symbolem „U” w Brzeznej obowiązuje
kształtowanie bryły budynków harmonizującej z istniejącym otoczeniem. Wysokość obiektów nie może
przekroczyć 12,0 m. Obowiązują dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 5 do 40 stopni.
5. Dla obiektów realizowanych na terenie produkcyjnousługowym w Olszanie, objętym planem nr 1 obowiązuje kształtowanie bryły harmonizującej z istnie-
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jącym otoczeniem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 5 do 35 stopni. Wysokość budynków
produkcyjnych nie może przekroczyć 14 m. Wysokość budynków magazynowych, składu opału, wiat,
kotłowni wolnostojącej i pozostałych obiektów związanych z funkcją podstawową nie może przekroczyć
11 m. Podane wysokości nie dotyczą wieży chłodniczej i innych elementów i urządzeń technologicznych.
6. Obowiązuje zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 miejsce na 25 m² powierzchni handlowej (dla
funkcji handlowej),
b) 1 miejsce lub garaż w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
c) 1 miejsce na 4 zatrudnionych (dla funkcji produkcyjno-usługowej),
d) 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej dla
pozostałych usług.
7. Miejsca postojowe, o których mowa w punkcie
6 powinny być realizowane w wykorzystaniem zieleni niskiej i wysokiej. W przypadku realizacji parkingów o powierzchni powyżej 0,10 ha obowiązuje
utwardzenie powierzchni postojowych i odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory błota
i zawiesin ropopochodnych.
8. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki dla:
a) wolnostojącej zabudowy zagrodowej – 1200 m²,
b) dla zabudowy usługowej i produkcyjno-usługowej
wielkość nowo wydzielanych działek będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
10. W zagospodarowaniu działki wyznaczonej pod zabudowę zagrodową na terenie „R4” obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie
czynnej. Dla terenów usług i terenów produkcyjnousługowych powierzchnia biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 20 % powierzchni działki.
11. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
a) maksymalny wskaźnik:
- dla zabudowy zagrodowej – 0,35;
- dla zabudowy usługowej oraz produkcyjnousługowej – 1,2;
b) minimalny wskaźnik:
- dla zabudowy zagrodowej – 0,01;
- dla zabudowy usługowej i produkcyjnousługowej – 0,04.
12. Kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej a granicą
tej drogi powinien się mieścić w przedziale od 60 do
120 stopni.
13. Obiekty małej architektury mogą być sytuowane
w miejscach nie kolidujących z drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych
obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca.
Obiekty małej architektury winny być wykonane
z drewna, stali i kamienia. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34640 –

14. Ogrodzenia mogą być realizowane jako ażurowe lub
w formie żywopłotów z wyłączeniem form betonowych
powtarzalnych. Dopuszcza się ogrodzenie pełne.
15. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w sposób
przesłaniający elementy i detale architektoniczne.
Urządzenia i tablice reklamowe mogą być umieszczone na elewacjach budynków produkcyjnych
i usługowych. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących tablic wielkoformatowych typu „bilboard”.
16. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych,
należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, kamień itp.). Kolorystyka elewacji
w kolorach pastelowych; w przypadku elewacji
drewnianych w odcieniach brązu i ciemnej zieleni.
Dla obiektów realizowanych na terenach „U” i „P/U”
dopuszcza się zastosowanie w elewacjach płyt warstwowych.
17. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu,
czerwieni, zieleni, szarości).
§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych,
2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskich systemów
zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny
system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do
wiejskich systemów kanalizacyjnych. Do czasu realizacji tych systemów dopuszcza się realizację szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię oraz realizację przyobiektawych
oczyszczalni. Dla terenu produkcyjno-usługowego
w Olszanie ustala się realizację oczyszczalni ścieków
o sprawności powyżej 90%. W przypadku realizacji
myjni samochodowej w Brzeznej obowiązuje realizacja urządzeń oczyszczających zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach odrębnych.
4. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona
polityką gminy Podegrodzie. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona
zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci
gazowych na warunkach określonych przez zarządcę
tych sieci.
6. Ustala się ogrzewanie obiektów oparte o nośniki
energii zapewniające spełnienie wymagań ochrony
środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi.
7. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych w przepisach odrębnych.
8. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
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9. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej dopuszcza się realizację
nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
10. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci infrastruktury technicznej oraz realizację nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy
odrębne.
11. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i docelowo od gazociągów
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi
oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
12. Utrzymuje się wszystkie istniejące sieci, urządzenia
i obiekty infrastruktury technicznej, dopuszczając
remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach
ustalonych z odpowiednimi zarządcami tej infrastruktury w oparciu o przepisy odrębne.
13. Na terenach objętych planem ustala się możliwość
realizacji nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.
14. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8.
1. TERENY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE oznaczone
symbolem P/U
1) Wyznacza się w planie tereny produkcyjnousługowe – dla realizacji przetwórni owoców
i warzyw wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi jako podstawowe
przeznaczenie terenu, obejmujące część działki
nr 271/5 o powierzchni ~1,70 ha, położoną
w Olszanie /plan 1/.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się realizację:
a) placów manewrowych, postojowych,
b) obiektów małej architektury,
c) wiat, silosów, wag samochodowych itp.,
d) kotłowni wolnostojącej i wbudowanej,
e) magazynów, składów opału,
f) zieleni urządzonej i izolacyjnej.
3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi
publicznej klasy Z (20m. od krawędzi jezdni) i od
drogi wewnętrznej KDW zgodnie z rysunkiem
planu. Przesunięcie linii zabudowy w kierunku
dróg dopuszczone jest za zgodą zarządzających
tymi drogami w oparciu o przepisy odrębne.
4) Przy realizacji obiektów kubaturowych obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż
7 m. od górnej krawędzi skarpy znajdującej się
od strony potoku Jastrzębie.
5) Obowiązuje utwardzenie miejsc postojowych
i placów manewrowych. Wody opadowe z tych
powierzchni mogą być odprowadzane do odbiornika wyłącznie poprzez separatory błota
i zawiesin ropopochodnych.
6) Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej
klasy Z (powiatowej) na warunkach określonych
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w przepisach odrębnych oraz z drogi wewnętrznej.
2. TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ, oznaczone symbolem U
1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy usługowej – usługi handlu jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z niezbędnymi obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi, obejmujące
działki nr: 876/5, 876/7, 876/10, 876/13 i 877/2
o powierzchni ~0,70 ha, położone w Brzeznej
/plan 2/. Na tym terenie mogą być realizowane
usługi o uciążliwości (określonej w przepisach
odrębnych) zamykającej się w granicach terenu
inwestycji.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) myjni samochodowej,
b) placu manewrowego,
c) zieleni urządzonej,
d) obiektów małej architektury,
3) Przy realizacji obiektów budowlanych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy (od drogi publicznej „KDG2” i od drogi
wewnętrznej „KDW”) wyznaczonych na rysunku planu.
4) W przypadku realizacji myjni samochodowej
obowiązuje utwardzenie miejsc postojowych
i odprowadzenie wód opadowych do odbiornika poprzez separatory błota i zawiesin ropopochodnych.
5) Dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej (wojewódzkiej nr 969) na warunkach
ustalonych
z zarządcą
drogi
w oparciu
o przepisy odrębne oraz drogą wewnętrzną.
3. TERENY ROLNE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY
ZAGRODOWEJ oznaczone symbolem R4, obejmujące część działki nr 118 położonej w Chochorowicach
/plan 3/ o powierzchni ~0,71 ha.
1). Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu
pod grunty orne, sady, łąki pastwiska.
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2). Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
a) zabudowę zagrodową,
b) niekubaturowe urządzenia służące gospodarce rolnej,
c) zalesienie terenów narażonych na występowanie ruchów osuwiskowych,
d) szklarnie, tunele foliowe,
e) zieleń urządzoną,
f) obiekty małej architektury,
3) Przy realizacji obiektów budowlanych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu.
4) Na terenach narażonych na występowanie ruchów osuwiskowych obowiązuje całkowity zakaz zabudowy, dopuszczając jedynie realizację
sieci infrastruktury technicznej oraz dojazdu do
gruntów rolnych.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z póź. zm) – w wysokości 10 %.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 11.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Podegrodzie.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/141/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/141/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/141/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/141/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Podegrodzie po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 października
2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia:
1) części działki nr 271/5 położonej w Olszanie na
tereny produkcyjno-usługowe,
2) działek nr: 876/5, 876/7, 876/10, 876/13 i 877/2
położonych w Brzeznej na tereny usług,
3) części działki nr 118 położonej w Chochorowicach na tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. W okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.).
2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Podegrodzie stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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UCHWAŁA NR XV/83/11
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku
z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w RabceZdroju uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu
Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok o kwotę ogółem
141 413,91 zł, w tym:
1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących
o kwotę 101 413,92 zł,
2) dokonuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł,
3) dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących
o kwotę 0,01 zł,
– jak w tabeli Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 50 795 113,27 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy
na łączną kwotę 141 413,91 zł w tym:
1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących
na łączną kwotę 160 930,00 zł. w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 160 930,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych 101 430,00 zł,

2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących
na łączną kwotę 377 343,91 zł, w tym:
a) wydatki
jednostek
budżetowych:
227 343,91 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych: 210 343,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000,00 zł,
b) wydatki na obsługę długu publicznego
150 000,00 zł.
3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 250 200,00 zł z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zmniejsza się o kwotę 250 200,00 zł, z czego
zmniejszenie 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
w łącznej kwocie: 0,00 zł, w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej: 0,00 zł.
4) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 175 200,00 zł z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększa się o kwotę 175 200,00 zł z czego
zwiększenie 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 w łącznej kwocie: 0,00 zł, w tym:
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ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej: 0,00 zł

- jak w tabeli Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 54 612 965,23 zł.
3. Deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok po
zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi: 3 817 851,96 zł i zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek kredytów.
4. Przychody budżetu na rok 2011 wynoszą:
8 179 077,93 zł. Rozchody budżetu na rok 2011 wynoszą: 4 361 225,97 zł.
- jak w tabeli Nr 3.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011 ustalonym treścią załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/22/11
z dnia 26 stycznia 2011 roku. W związku z tymi zmianami
ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 1 „Zestawienie
planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011” do Uchwały Nr VI/22/11 z dnia 26
stycznia 2011 roku. - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011
ustalonym treścią tabeli Nr 8 do Uchwały Nr VI/22/11
z dnia 26 stycznia 2011 roku. W związku z tymi zmianami
ustala się nowe brzmienie tabeli Nr 8 „ wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok” do
Uchwały Nr VI/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. - jak
w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą ustala się zaktualizowane dochody z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarka wodną na 2011 rok - jak w tabeli Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2011 zgodnie z tabelą Nr 6.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na
2011 rok wynosi:
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1. dochody budżetu: 50 795 113,27 zł, w tym:

-

dochody bieżące: 39 430 000,52 zł
dochody majątkowe: 11 365 112,75 zł
2. wydatki budżetu 54 612 965,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 34 892 491,23 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej:
25 384 974,65 zł, z tego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 060 990,26 zł;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych: 8 323 984,39 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 045 655,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:
6 145 525,50 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego 1 050 000,00 zł;
e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 266 336,08 zł
2) wydatki majątkowe na kwotę 19 720 474,00 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 19 720 474,00 zł, z czego 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 w łącznej
kwocie 14 245 959,90 zł; w tym:
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 8 221 352,41zł
3. deficyt budżetu: 3 817 851,96 zł,
4. przychody budżetu: 8 179 077,93 zł,
5. rozchody budżetu: 4 361 225,97 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Rabki-Zdroju.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34647 –

Poz. 5251
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34650 –

Poz. 5251

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34651 –

Poz. 5251

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34652 –

Poz. 5251
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34653 –

Poz. 5251
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34654 –

Poz. 5251

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34655 –

Poz. 5251

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34656 –

Poz. 5251

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34657 –

Poz. 5251

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34658 –

Poz. 5251
Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34659 –

Poz. 5251
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34660 –

Poz. 5251

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34661 –

Poz. 5251

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34662 –

Poz. 5251
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/83/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34663 –

Poz. 5251,5252

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
5251

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34664 –

Poz. 5252,5253

5252
5252

UCHWAŁA NR XIII/80/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136 poz.969 ze
zm.) Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1.
1) Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres trzech kwartałów 2011r z kwoty: 74,18 zł za
1 dt do kwoty: 55,00 zł za 1 dt.

2) Obniżona do kwoty: 55,00 zł za 1 dt średnia cena
skupu żyta stanowi podstawę do obliczenia podatku
rolnego na 2012 r. na terenie Gminy Skała.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Skale.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1.01.2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

5252

5253
5253

UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.

z 17 maja 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada
Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1.
1. Stawki podatku od środków transportowych na rok
2012 wynoszą:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
powyżej 9 t poniżej 12 t

Stawka podatku w zł
700,00
1100,00
1350,00

2) Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton;
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż
Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie
12t
13t
14t
15t

13t
14t
15t

2050,00
2110,00
2160,00
2210,00

2110,00
2160,00
2210,00
2270,00

12t
17t
19t

17t
19t
21t

2210,00
2240,00
2320,00

2240,00
2270,00
2320,00

3 osie

Dziennik Urzędowy
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21t
23t
25t

23t
25t

2350,00
2370,00
2400,00

2370,00
2400,00
2430,00

12t
25t
27t
29t
31t

25t
27t
29t
31t

2370,00
2430,00
2530,00
2590,00
2640,00

2430,00
2480,00
2590,00
2640,00
2650,00

4 osie i więcej

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5t i poniżej 12t
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od 3,5t i poniżej 12t

Stawka podatku w zł
1600,00

b)b) równej lub wyższej niż 12t
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż
Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie
12t
18t
25t
31t
36t

18t
25t
31t
36t

1830,00
1860,00
1870,00
1940,00
2080,00

1860,00
1870,00
1940,00
2050,00
2080,00

12t
36t
40t

36t
40t

1910,00
1940,00
2480,00

1940,00
2080,00
2690,00

3 osie

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t
i poniżej 12t – 700,00 zł. z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego;
5) Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego;
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych

1 oś
12t
25t
36t

25t
36t

760,00
870,00
870,00

870,00
870,00
870,00

2 osie
12t
33t
36t
38t

33t
36t
38t

810,00
920,00
920,00
1240,00

920,00
1400,00
1400,00
1830,00

12t
36t
38t

36t
38t

860,00
860,00
1030,00

1030,00
1030,00
1400,00

3 osie
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6) Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących (łącznie)
mniejsza niż 30 miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Skale.

Stawka podatku w zł
900,00
1400,00

Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1.01.2012 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
5253

5254
5254

UCHWAŁA NR XIII/82/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
z 17 maja 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada
Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Stawki podatku od nieruchomości od gruntów wynoszą rocznie:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0.70 zł od 1m2
pow.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. – 4.33 zł,
c) od pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0.26 zł od
1m2 pow.,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0.59 zł od 1m2 pow. użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15.60 zł od 1m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10.24 zł od 1m2 pow. użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4.45 zł od 1m2 pow. użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4.64 zł od
1m2 pow. użytkowej
3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Skale.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1.01.2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

5254

5255
5255

UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62. poz. 718

z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze
zm.) Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

Dziennik Urzędowy
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budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby
jednostek
organizacyjnych
działających
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia statutowej działalności kulturalnej
grunty lub ich części, budynki lub ich części
przeznaczone na realizację zadań przez instytucje
świadczące opiekę społeczną
grunty lub ich części, budynki lub ich części wykorzystywane do działalności w zakresie rozwoju
sportu i kultury fizycznej,
Zwolnienie nie dotyczy powierzchni związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej lub
przekazanych w posiadanie zależne .

Poz. 5255,5256

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Skale.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1.01.2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

5255

5256
5256

UCHWAŁA NR IX/105/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
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.) w związku z art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Skrzyszów
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrzyszów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowymi Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
Załącznik
do uchwały Nr IX/105/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 16 września 2011 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
przeprowadza się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy Skrzyszów projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
podmiotów, o których mowa w ust. 1 o poddanej
konsultacji sprawie.

4. Opinie uzyskane podczas konsultacji nie są wiążące
dla organów gminy.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość
uczestniczących w nich organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI
1. Konsultacje są przeprowadzone z inicjatywy Wójta
Gminy Skrzyszów.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające
na terenie Gminy Skrzyszów organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione a w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mające wpisaną w działalność statutową dana dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
3. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) bezpośrednich spotkań,
2) pisemnych opinii.
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4. Przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji określi organ zarządzający konsultację.
5. Informacje o podejmowanych konsultacjach publikuje
się na stronie internetowej Gminy Skrzyszów.
6. Informację o podejmowanych konsultacjach można
również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. W przypadku przeprowadzenia konsultacji poprzez
wyrażenie pisemnej opinii termin jej wyrażenia nie
może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia
informacji o konsultacji na stronach internetowych
Gminy Skrzyszów. Opinie przedstawione po terminie
wskazanym w informacji o konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Poz. 5256,5257

8. W przypadku przeprowadzanie konsultacji w formie
bezpośrednich spotkań ze spotkania sporządza się
protokół zawierający przedmiot konsultacji, przebieg
dyskusji oraz wydane opinie. Do protokołu dołącza
się listę obecności podmiotów uczestniczących
w spotkaniu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy
Skrzyszów.
2. Wyniki konsultacji są opublikowane na stronie internetowej Gminy Skrzyszów i tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Skrzyszowie.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior

5256

5257
5257

UCHWAŁA NR NR XII/117/2011 R.
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 3 października 2011 r.
zmiany Uchwały Nr XXXII/358/05 z dnia 28 lutego 2005 r. określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, ust. 2, ust. 3,
ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zmianami) Rada Miejska w Starym
Sączu uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXII/358/05 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 28 lutego 2005 r. określającej
zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat
oraz ich pobierania wprowadza się następujące zmiany.
§ 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Osoby, których
dochód przekracza kryterium dochodowe określone

w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej otrzymują pomoc na zasadach pełnej lub częściowej odpłatności. Dodaje się pkt 3 o brzmieniu Szczegółowe zasady
odpłatności za usługi opiekuńcze określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały się powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął
termin 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
Załącznik
do uchwały Nr XII/117/2011 r.
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 3 października 2011 r.

Do uchwały Nr XXX/358/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 luty 2005 r.
1.

Dla osób samotnych
-Dochód na osobę netto
-do 477,00
-od 477,01 do 954,00
-od 954,01 do 1.431,00
-od 1.431,01 do 1.908,00
-od 1.908,01 do 2.385,00
- od 2.385,01
2) Dla osób w rodzinie
-Dochód na osobę netto
-do 351,00
-od 351,01 do 702,00

-Dochód w %
-100%
-200%
-300%
-400%
-500%
-

-Wysokość odpłatności liczona w %
-bezpłatnie
-10%
-15%
-20%
-25%
-100%

-Dochód w %
-100%
-200%

-Wysokość odpłatności liczona w %
-bezpłatnie
-15%

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
-od 702,01 do 1.053,00
-od 1.053,01 do 1.404,00
-od 1.404,01 do 1.755,00
- od 1.755,01

– 34669 –
-300%
-400%
-500%
-
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-20%
-25%
-30%
-100%
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
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UCHWAŁA NR XII/119/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 23 października 2011 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu
z nimi na terenie gminy Stary Sącz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8.03.1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r., z późniejszymi zmianami) oraz
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. Nr 106 z 2003 r., poz. 1002 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753
z 1998 r.), art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
Nr 236 z 2005 r., poz. 2008), po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nowym
Sączu i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami o/Nowy Sącz, Rada Miejska Starego Sącza
na wniosek Burmistrza Starego Sącza uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stary Sącz oraz
dalsze postępowanie z nimi.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie
miało charakter:
1. Stały – na podstawie pojedyńczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie.
2. Okresowy – w razie stwierdzenia takiej konieczności
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza Starego Sącza, w oparciu o informacje uzyskane od mieszkańców obszaru o zwiększonej liczbie
bezdomnych zwierząt.
§ 3.
1. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt wyznaczony zostanie zarządzeniem Burmistrza
Starego Sącza, w którym zostaną określone:
a) granice terenu, na którym będą wyłapywane
bezdomne zwierzęta,
b) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu,

c) podmiot wykonujący wyłapywanie.
2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na
21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcie wyłapywania zwierząt bezdomnych.
§ 4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie przez upoważniony podmiot na podstawie zawartej umowy, na zasadach i w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz. U. Nr 116 poz. 753).
§ 5.
1. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym
w danym okresie Gmina Stary Sącz zawrze stosowną umowę, lub oddane do adopcji.
2. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Burmistrzem a podmiotem przeprowadzającym wyłapywanie zwierząt.
§ 6.
1. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, lub
podejrzane o chorobę zakaźną po wyłapaniu zostanie przekazane na obserwację weterynaryjną. Po jej
zakończeniu i wykluczeniu choroby zostanie umieszczone w schronisku lub oddane do adopcji.
2. Rannym zwierzętom bezdomnych zostanie zapewniona opieka weterynaryjna, po jej zakończeniu wyleczone zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku
lub będą oddane do adopcji.
3. Zwierzęta nie rokujące szans na przeżycie, cierpiące,
ślepe mioty, zwierzęta niebezpieczne i groźne dla
człowieka lub zagrażające życiu innych zwierząt mogą być usypiane przez lekarza weterynarii.
§ 7. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia,
które zostało schwytane właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem, transportem i utrzymaniem (w
tym koszty opieki weterynaryjnej).
§ 8. Wyłapane bezdomne zwierzęta w ramach zapobiegania bezdomności mogą być sterylizowane, kastrowane lub znakowane przez lekarza weterynarii.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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§ 9. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz opieki weterynaryjnej będą zabezpieczone
w budżecie gminy.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki

5258

5259
5259

UCHWAŁA NR VIII/75/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
15 671,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 15 671,00 zł, zgodnie z tabelą
Nr 1.
2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
210 537,29 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 82 837,29 zł;
2) dochody majątkowe: 127 700,00 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
351 204,71 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
15 671,00 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 15 671,00 zł, z czego:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
15 671,00 zł, jak w tabeli Nr 2.1.;
2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 335 533,71 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 335 533,71 zł, zgodnie
z tabelą Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
546 071,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
15 671,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 15 671,00 zł, z czego:
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
15 671,00 zł, jak w tabeli Nr 2.1.;
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych
o kwotę 530 400,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 530 400,00 zł, zgodnie
z tabelą Nr 2.2. do niniejszej uchwały.
§ 2. Stan budżetu gminy na rok 2011 po zmianach
wynosi:
Planowane
dochody
Planowane
przychody
Ogółem

47 059 865,83 zł Planowane
wydatki
6 473 127,00 zł Planowane
rozchody
53 532 992,83 zł
Ogółem

53 163 563,83 zł
369 429,00 zł
53 532 992,83 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Tabela Nr1
do uchwały Nr VIII/75/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 13 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34672 –
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Tabela Nr 2
do uchwały Nr VIII/75/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 13 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Kazimierz Tyrcha
Tabela Nr 2.1
do uchwały Nr VIII/75/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 13 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34673 –
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Tabela Nr 2.2
do uchwały nr VIII/75/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 13 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
5259
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UCHWAŁA NR IX/78/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
1 312 838,00 zł, w tym:
1) dochody majątkowe: 1 312 838,00 zł, zgodnie
z tabelą Nr 1.
2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
401 908,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 37 408,00 zł;
2) dochody majątkowe: 364 500,00 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
1 541 419,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 1 541 419,00 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 541
419,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.2. do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
630 489,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących
o kwotę 40 339,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące jednostek
budżetowych o kwotę 11 021,00 zł, z czego:
- zwiększenie wydatków związanych z
realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych o kwotę 11 021,00 zł;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34674 –
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b) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 29
318,00 zł;
- jak w tabeli Nr 2.1.
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych
o kwotę 590 150,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 590 150,00
zł, zgodnie z tabelą Nr 2.2. do niniejszej
uchwały.

finansowanie zadań Gminy Szczurowa w zakresie
ochrony środowiska w 2011 roku do Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa Nr III/14/2011 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 28 lutego 2011 roku -otrzymuje
brzmienie jak tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Stan budżetu gminy na rok 2011 po zmianach
wynosi:

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.

Planowane
dochody
Planowane
przychody
Ogółem

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

45 997 133,83 zł Planowane 52 100 831,83 zł
wydatki
6 473 127,00 zł Planowane
369 429,00 zł
rozchody
52 470 260,83 zł Ogółem
52 470 260,83 zł

§ 3. Tabela Nr 6 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na

§ 4. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szczurowa
w 2011 roku do Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa Nr III/14/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28
lutego 2011 roku - otrzymuje brzmienie jak Załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Tabela Nr 1
do uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34676 –

Poz. 5260
Tabela Nr 2
do uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34677 –

Poz. 5260
Tabela Nr 2.1
do uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34678 –

Poz. 5260
Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34679 –
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Tabela Nr 3
do uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
5260
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UCHWAŁA NR X/80/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240
z późn. zm.) Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
3 800 000,00 zł, w tym:
1) dochody majątkowe: 3 800 000,00 zł, zgodnie
z tabelą Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
1 000 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 1 000 000,00 zł, zgodnie
z tabelą Nr 2.1. do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
4 800 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków majątkowych
o kwotę 4 800 000,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 800 000,00 zł, zgodnie
z tabelą Nr 2.1. do niniejszej uchwały.
§ 2. Stan budżetu gminy na rok 2011 po zmianach
wynosi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
Planowane
dochody
Planowane
przychody
Ogółem

49 806 980,83 zł Planowane
wydatki
6 473 127,00 zł Planowane
rozchody
56 280 107,83 zł
Ogółem

– 34680 –
55 910 678,83 zł
369 429,00 zł
56 280 107,83 zł

§ 3. Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szczurowa w 2011
roku do Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa Nr
III/14/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011
roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Poz. 5261

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Tabela Nr 1
do uchwały Nr X/80/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 6 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34681 –

Poz. 5261
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/80/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 6 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34682 –

Poz. 5261

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34683 –

Poz. 5261
Tabela Nr 2
do uchwały Nr X/80/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 6 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34684 –

Poz. 5261,5262
Tabela Nr 2.1
do uchwały Nr X/80/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 6 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
5261

5262
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UCHWAŁA NR XII/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) Rada
Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Biblioteki Miejskiej w Świątnikach
Górnych stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/62/03
Rady Miejskiej z dnia 25.09. 2003r., w § 2 zmienia się
adres siedziby Biblioteki Miejskiej „ul. Kazimierza
Bruchnalskiego 5”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34685 –

Poz. 5262,5263,5264

§ 2. Traci moc uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR XII/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
Nr 72, poz.747 ze zm.), Rada Miejska w Świątnikach
Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/74/2011 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne wprowadza
się następujące zmiany:
1) Występujące w uchwale wyrażenia „Urzędem Miasta
i Gminy Świątniki Górne” zastępuje się „Gminą
Świątniki Górne”.
2) Występujące w uchwale wyrażenia „Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne” zastępuje się „Gmina
Świątniki Górne” z wyjątkiem tytułu rozdziału II,

§ 7 zd. 1, § 7 pkt 6) i 13), § 7 pkt 15) ppkt b, § 8 ust. 2,
§ 9, § 12 pkt 10), § 18 ust. 1, § 19 ust. 4, § 26 zd. 1,
§ 27 ust. 1, § 32 ust. 7 pkt. 3) i 7), tytuł rozdziału VII,
§ 39 ust. 1 drugie wyrażenie w zdaniu, § 47, § 55
ust. 6 i § 56 gdzie zastępuje się terminem „Gminę
Świątniki Górne”.
3) Występujące w uchwale wyrażenia „Urzędowi Miasta i Gminy Świątniki Górne” zastępuje się „Gminie
Świątniki Górne”.
4) Występujące w uchwale wyrażenia „Urzędu Miasta
i Gminy Świątniki Górne” zastępuje się „Gminy
Świątniki Górne”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

5263
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UCHWAŁA NR XIV/100/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr
157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm./, Rada Miejska
w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1 do Uchwały
budżetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Plan dochodów budżetu Gminy Tuchów na 2011 rok wg źródeł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę 45.186,00 zł.
2) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2 do Uchwały
budżetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Plan wydatków budżetu Gminy Tuchów na 2011 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku

wprowadzonych zmian, zwiększa się plan wydatków
budżetowych o kwotę 79.811,00 zł.
3) Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę
98.331,00 zł w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4) Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę
98.331,00 zł w § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5) Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę
34.625,00 zł w § 950 - Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ufp.
6) Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów
na 2011 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2011 rok,
otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały.
7) Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów
na 2011 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów na

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34686 –

2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:
1) Planowane dochody 46.171.812,30 zł
dochody bieżące 42.693.106,30 zł
dochody majątkowe 3.478.706,00 zł
2) Planowane wydatki 51.114.996,30 zł
wydatki bieżące 40.401.942,40 zł
wydatki majątkowe 10.713.053,90 zł
3) Planowane przychody 8.898.633,00 zł
4) Planowane rozchody 3.955.449,00 zł
5) Planowany deficyt 4.943.184,00 zł

Poz. 5264
§ 3.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.943.184,00 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych
kredytów
i pożyczek
w kwocie
3.848.912,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 1.094.272,00 zł.
2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.898.633,00 zł
i rozchody budżetu w kwocie 3.955.449,00 zł.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34687 –

Poz. 5264
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34688 –

Poz. 5264
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34689 –

Poz. 5264

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34690 –

Poz. 5264

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34691 –

Poz. 5264
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34692 –

Poz. 5264

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34693 –

Poz. 5264
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona
5264

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34694 –

Poz. 5265,5266
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UCHWAŁA NR IX/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. 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 (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach
uchwala, co następuje:

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje
z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze wzlędu
na które ustanowiono tą formę ochrony.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

1. Lipę drobnolistną o obwodzie pnia 530 cm, rosnącą
w miejscowości Wadowice na działce nr 427/30, obręb: 1, stanowiącej własność Pani Katarzyny Szymańskiej.
5265
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UCHWAŁA NR IX/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
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.12 ust.2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. Punkt sprzedaży napojów zawierających do 4,5 %
alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży nie może znajdować się
w odległości mniejszej niż :
25 m - od przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych, szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz kościołów, kaplic
i cmentarzy.
2. Punkt sprzedaży pozostałych napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży nie może znajdować się
w odległości mniejszej niż:
a) 100 m - od przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych oraz
szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych
b) 40 m - od kościołów, kaplic, cmentarzy
3. Odległość o której mowa w ust.1 i 2 mierzona jest po
gruncie, od wejścia do punktu sprzedaży napojów
alkoholowych do wejścia do obiektu określonego
w ust. 1 i 2.
4. W przypadku, gdy obiekt, o którym mowa w ust. 1
i 2 jest ogrodzony odległość mierzona jest do bramy
wejściowej w ogrodzeniu.
5266

§ 2.
Dopuszcza się możliwość sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych w "ogrodzonych" ogródkach
gastronomicznych przylegających do lokalu i stanowiących integralną część tego lokalu. Uznaje się że ogródek
przylega do lokalu, jeżeli jego odległość od lokalu nie
przekracza 30 metrów, licząc w lini prostej.
§ 3. Postanowienia, o których mowa w § 1 nie mają
zastosowania przy wydawaniu jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
zachowują swoją ważność.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/91/2004 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26.02.2004 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

– 34695 –

Poz. 5267
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POROZUMIENIE NR 1/2011
WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie zapewnienia uczniom niepełnopsprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym
2011/2012.
Działając na podstawie Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie
przejęcia do realizacji zadania w zakresie dowozu
uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej
oraz Uchwały Nr IX/50/2011 Rady Gminy w Lipnicy
Wielkiej z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania przez Gminę Lipnica Wielka w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej
SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem,
w roku szkolnym 2011/2012 zostaje zawarte porozumienie w dniu 8 sierpnia 2011 r. pomiędzy: Gminą Jabłonka
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Antoni Karlak
i Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta
Gminy – Bogusław Jazowski zwanymi dalej stronami:
§ 1.
1. Przedmiotem Porozumienia jest przekazanie przez
Gminę Lipnica Wielka Gminie Jabłonka realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica
Wielka bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012
2. Strony ustalają zakres zadań oraz wynikające z niego
obowiązki.
§ 2. Gmina Lipnica Wielka w ramach realizacji porozumienia zobowiązuje się do:
1) Udostępnienia wszelkich informacji koniecznych do
wspólnego wykonania zadania;
2) Finansowego
udziału
w wykonaniu
zadania
w wysokości 5/13 kosztów przewozu uczniów oraz
5/13 kosztów zatrudnienia opiekuna przewożonych
dzieci.
§ 3. Gmina Jabłonka w ramach realizacji porozumienia zobowiązuje się do:
1) Udostępnienia wszelkich informacji koniecznych do
wspólnego wykonania zadania;
2) Ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wspólne wykonanie zadania;
3) Zatrudnienia opiekuna przewożonych dzieci;

4) Finansowego
udziału
w wykonaniu
zadania
w wysokości 8/13 kosztów przewodu uczniów oraz
8/13 kosztów zatrudnienia opiekuna przewożonych
dzieci.
§ 4.
1. Szacunkowa łączna wartość wykonania zadania wynosi 150.000,00 zł, Gmina Lipnica Wielka zabezpiecza
wykonanie zadania w wysokości 5/13 wartości zadania tj. 57 690,00 zł ,natomiast Gmina Jabłonka 8/13
wartości zadania tj. 92 310,00 zł w okresie od
1.09.2011 roku do 30.06.2012 roku.
2. Szacunkowa wartość wykonania zadania w okresie od
1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r. wynosi
66 670,00 w tym: Gmina Lipnica Wielka 25 640,00 zł,
Gmina Jabłonka 41030,00 zł, natomiast w okresie od
1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012 r. 83 330.00 zł.
w tym: Gmina Lipnica Wielka 32 050,00 zł, gmina
Jabłonka 51 280,00 zł.
3. Ostateczna wartość wykonania zadania ustalona zostanie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dowóz dzieci oraz ustaleniu warunków zatrudnienia opiekuna przewożonych dzieci.
§ 5.
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie
w drodze dotacji celowej przekazywanej przez Gminę
Lipnica Wielka, po wystawieniu noty księgowej przez
Gminę Jabłonka.
2. Gmina Jabłonka przedstawi każdego miesiąca dla
Gminy Lipnica Wielka notę księgową z tytułu wykonania 5/13 zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia oraz 5/13 kosztów zatrudnienia
opiekuna przewożonej młodzieży, do dnia 15 za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Rozliczenie za miesiąc grudzień nastąpi do dnia
27 grudnia 2011 r. z terminem płatności do dnia
31 grudnia 2011 r.
§ 6. Każda zmiana warunków niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące
powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia
Strony zobowiązują sie rozwiązywać polubownie.
W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze
polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
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§ 8. Porozumienie zawarte zostało na okres roku
szkolnego 2011/2012 i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od
1 września 2011 r.
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§ 9. Porozumienie przygotowano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Gmina Jabłonka
Wójt Gminy
Antoni Karlak

Gmina Lipnica Wielka
Wójt Gminy
Bogusław Jazowski
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ANEKS NR 1
WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie do porozumienia z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im.
Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012 pomiędzy: Gminą Jabłonka reprezentowaną przez
Wójta Gminy- Pana Antoniego Karlak i Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana
Bogusława Jazowski
§ 1. Paragraf 2 pkt. 2 porozumienia otrzymuje nowe
brzmienie: „ Finansowego udziału w wykonaniu zadania
w wysokości 7/17 kosztów przewozu uczniów oraz 7/17
kosztów zatrudnienia opiekuna przewożonych dzieci.”
§ 2. Paragraf 3 pkt. 4 porozumienia otrzymuje nowe
brzmienie: „ Finansowego udziału w wykonaniu zadania
w wysokości 10/17 kosztów przewozu uczniów oraz 10/17
kosztów zatrudnienia opiekuna przewożonych dzieci.”
§ 3. Paragraf 4 porozumienia otrzymuje nowe
brzmienie: „ § 4 1. Całkowita wartość zadania określonego
powyżej wynosi 89.741,90 zł w tym: po przeprowadzeniu
postępowania przetargowego - 80.438,40 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści osiem zł 40/10)
z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, oraz
930,35 zł (słownie; dziewięćset trzydzieści zł 35/100) z tytułu
zawartej umowy z opiekunem uczniów niepełnosprawnych. Gmina Lipnica Wielka zabezpiecza wykonanie zadania w wysokości 7/17 wartości zadania tj. 36.952,55 zł,
natomiast Gmina Jabłonka 10/17 wartości zadania tj.
52.789,35 zł w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2011r. 2.
Wartość zadania w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011
wynosi 36.553,40 zł w tym: Gmina Lipnica Wielka
15.051,40 zł, Gmina Jabłonka 21.502 zł, natomiast
w okresie od 01.01.2012 do 20.06.2012 – 53.188,50 w tym:

Gmina Lipnica Wielka – 21.901,15 zł, Gmina Jabłonka
31.287,35 zł.”
§ 4. Paragraf 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Gmina Jabłonka przedstawi każdego miesiąca dla
Gminy Lipnica Wielka notę księgową z tytułu wykonania
7/17 zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia oraz 7/17 kosztów zatrudnienia opiekuna
przewożonej młodzieży, do dani 15 za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem pkt. 3”
§ 5. Pozostałe paragrafy porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 6. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązująca od 1 października 2011 r.
§ 7. Treść niniejszego aneksu podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Jabłonka
Wójt Gminy
Antoni Karlak

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