DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 524

Kraków, dnia 14 listopada 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU :
5311

–

Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

35062

UCHWAŁY RAD GMIN:
5312

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

35068

5313

–

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian
uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011

35069

5314

–

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

35073

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

35075

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

35076

Rady Gminy Kozłów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów

35077

Rady Gminy Kozłów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok

35078

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

35080

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r

35088

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

35101

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: opłat za przewóz
osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu *

35101

5315

5316

5317
5318
5319
5320

5321

5322

–

–

–
–
–
–

–

–

5323

–

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: zmiany
budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok

35108

5324

–

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjętej jako podstawa obliczana podatku
rolnego na 2012 rok

35109

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
5325
5326
5327
5328
5329

5330

–
–
–
–
–

–

– 35062 –

Poz. 5311

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek
oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

35110

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek
opłaty targowej

35110

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

35111

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011

35113

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka

35135

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011

35135

POROZUMIENIA
5331
5332
5333

–
–
–

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

35137

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

35139

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

35141

5334

–

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

35143

5335

–

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

35145

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

35147

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie opracowania projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1401K relacji Nowodworze - Rzuchowa w m. Nowodworze.

35149

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie opracowania dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w ciągu
drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki

35150

5336
5337

5338

–
–

–

5311
5311

UCHWAŁA NR X/97/2011
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) Rada
Powiatu w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2011 rok , jak w załączniku Nr 1 do ni-

niejszej uchwały i stanowiącym
w uchwale budżetowej.

tabelę

Nr

1

2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2011 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 2
w uchwale budżetowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35063 –

§ 2. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011 rok Rady Powiatu w Miechowie
Nr IV/19/2011 z dnia 28.01.2011r z późn. zmianami
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Poz. 5311

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodniczący Rady
Marian Brodowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/97/2011
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35064 –

Poz. 5311

Przewodniczący Rady
Marian Brodowicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/97/2011
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 26 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35065 –

Poz. 5311

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35066 –

Poz. 5311

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35067 –

Poz. 5311

Przewodniczący Rady
Marian Brodowicz

5311

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35068 –

Poz. 5312

5312
5312

UCHWAŁA NR XI/74/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) - Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Bolesław na
2011 rok podjętej przez Radę Gminy Bolesław uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku ze zm.,
wprowadza się następujące zmiany:

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
49.149,68 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
49.149,68 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

758
75814

801
80104

80110

926
92601

Nazwa

Zwiększenia
(w zł i gr)

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
w tym:
a) dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
(§ 2030)
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin) (§ 6330)

42 699,68
42 699,68

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
w tym: - dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§ 0960)
Gimnazja
w tym: - dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze (§ 0750)

5 450,00
1 000,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym: - dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§ 0960)

1 000,00
1 000,00

RAZEM

Zmniejszenia (w
zł i gr)

22 848,81

19 850,87

1 000,00
4 450,00
4 450,00

1 000,00

49 149,68

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35069 –

Poz. 5312,5313
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

801
80104

80110

900
90001

926
92601

Nazwa
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gimnazja
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM

Zwiększenia
(w zł i gr)
5 450,00
1 000,00

Zmniejszenia
(w zł i gr)

1 000,00
1 000,00
1 000,00
4 450,00
4 450,00
4 450,00
4 450,00
17 700,00
17 700,00
17 700,00
17 700,00
61 399,68
61 399,68
14 399,68
14 399,68
7 400,00
6 999,68
47 000,00
47 000,00
66 849,68

17 700,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
5312

5313
5313

UCHWAŁA NR XII/131/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kĉty 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 ze zmianami),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.
1240 ze zmianami) Rada Miejska w Kętach uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 28 stycznia 2011 r. "Uchwała budże-

towa Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów budżetu gminy zwiększa się
dochody o kwotę 12.000 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały
a) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą
ogółem 78.194.833,23 zł w tym:
- dochody bieżące: 69.172.270,76 zł
- dochody majątkowe: 9.022.562,47 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35070 –

2) w planie wydatków budżetu gminy:
a) zwiększa się wydatki o kwotę 135.506 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) zmniejsza się wydatki o kwotę 123.506 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą
ogółem 95.907.657,06 zł w tym:
- wydatki bieżące: 69.971.304,81 zł
- wydatki majątkowe: 25.936.352,25 zł

Poz. 5313

dza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok
2011 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowa-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/131/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU
W tabeli Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.
758

Zmiany
Zwiĉkszenia
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-

TREŅĆ
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-pozostałe odsetki

R A Z EM
w tym: dochody bieżące
dochody majątkowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/131/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 października 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU
W tabeli Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

Rozdz.

400
40001

700
70005

750
75022

TREŅĆ

Zmiany
Zwiĉkszenia

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ

46.182

Dostarczanie ciepła

46.182

wydatki bieżące:

46.182

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

46.182

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

46.182

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12.000

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

12.000

wydatki bieżące:

12.000

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

12.000

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12.000

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszenia

2.000
2.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

75075

757
75702

– 35071 –

Poz. 5313

wydatki bieżące:

2.000

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

2.000

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12.000

wydatki bieżące:

12.000

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

12.000

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.000

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

49.000

Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

49.000

wydatki bieżące:

49.000

-obsługa długu j.s.t.
801

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

49.000
6.000

Szkoły podstawowe

54.283

wydatki bieżące:

8.101

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

8.101

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8.101

wydatki majątkowe
80110

80195

854
85401

921
92109

92116

926
92601

46.182

Gimnazja

223

wydatki bieżące:

223

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

223

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

223

Pozostała działalnoņć

6.000

wydatki bieżące:

6.000

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

6.000

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8.324

Ņwietlice szkolne

8.324

wydatki bieżące:

8.324

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

8.324

~wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.324

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

51.000

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

31.000

wydatki bieżące:

31.000

-dotacja dla Domu Kultury w Kętach

31.000

Biblioteki

20.000

wydatki bieżące:

20.000

-dotacja dla GBP

20.000

[]

KULTURA FIZYCZNA

18.000

Obiekty sportowe

18.000

wydatki bieżące:

18.000

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

18.000

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

18.000

RAZEM
w tym:

54.506

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

135.506

123.506

135.506

77.324
46.182

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35072 –

Poz. 5312,5314
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/131/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 października 2011 r.

Wykaz wydatków majątkowych
W Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

Rozdz.

801
80101

TREŅĆ
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
-budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Kętach
w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"
-budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach
w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"
-budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Malcu w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"
-budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach
w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"

Razem
z tego
-inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Zmiany
Zmniejszenia
46.182
46.182
46.182
10.000
10.000
10.000
16.182
46.182
46.182

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/131/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

Rozdz.

Treņć/Rodzaj Dotacji

Dla jednostek sektora finansów publicznych
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach
92116
Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla GBP
RAZEM

Zmiany
Zwiĉkszenia
51.000
51.000
31.000
31.000
20.000
20.000
51.000
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

5312

5313

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35073 –

Poz. 5314

5314
5314

UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
110 292,82 zł w tym dochody bieżące o kwotę
110 292,82 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 162 032,00 zł w tym dochody majątkowe
o kwotę 162 032,00 zł - jak w załączniku nr 1.
3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy
na rok 2011 na kwotę 100 000,00 zł w tym
1)
2)

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
100 000,00 zł
zwiększa się dochody bieżące o kwotę
100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
110 292,82 zł - jak w załączniku nr 2
5. Zmiany wydatków z ust. 4 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
110 292,82 zł z czego
1. wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 110 292,82 zł - w tym:

-1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
o kwotę 110 292,82 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł
6. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
162 032,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę
162 032,00 zł
7. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy
na rok 2011 na kwotę 153 200,00 zł zmiany wydatków w ust. 7 obejmują:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
117 300,00 zł w tym wydatki bieżące jednostek
budżetowych 117 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 117 300,00 zł
2) wydatki majątkowe 35 900,00 zł
3) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
153 200,00 zł
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
153 200,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 200,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 26 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2011
dział
600

851

rozdział

paragraf

treść
Transport i łączność
w tym dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin par. 6330
w tym dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących
gmin par. 2030
Ochrona zdrowia
w tym dochody bieżące
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności

zwiększenia
210 000,00

zmniejszenia
100 000,00
100 000,00

100 000,00
210 000,00

210 000,00
292,82
292,82

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35074 –

Poz. 5314

w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości par.2910
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości par.0900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody majątkowe
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 par.6207
Razem

900

288,50

4,32
162 032,00

210 292,82

162 032,00
262 032,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 26 października 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
dział
600

rozdział
60078

700
70005

70078

750
75023

801

paragraf

treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jb
b/ wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym
b/ wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urzędy Gmin
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oświata i wychowanie

zwiększenia
110 000,00
110 000,00

zmniejszenia

110 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
22 492,82
3 592,82
3 592,82
3 592,82
0,00
3 592,82
18 900,00
18 900,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
0,00
121 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
80101

80104

80110

851
85154

852
85212

85219

900
90095

– 35075 –

Poz. 5314,5315

Szkoły podstawowe
w tym
b/ wydatki majątkowe
Przedszkola
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gimnazja
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym
b/ wydatki majątkowe
Razem

17 000,00
17 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
35 200,00

17 600,00
17 600,00
17 600,00
17 600,00
0,00
17 600,00
17 600,00
17 600,00
17 600,00
0,00
162 032,00
162 032,00

263 492,82

162 032,00
315 232,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
5314

5315
5315

UCHWAŁA NR X/64/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35076 –

o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.
1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uchwala
co następuje:

Poz. 5315,5316

oraz Uchwałą Rady Gminy K-L - wprowadza się następujące zmiany:
1. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy
na rok 2011 na kwotę - 5 000,00 zł w tym wydatki
majątkowe - jak w załączniku nr 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2011 nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia
2010 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy K-L

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 26 października 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
dział
758

rozdział
75818

750
75020

paragraf

treść
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym
rezerwy ogólne
Administracja publiczna
Starostwa Powiatowe
w tym
b/ wydatki majątkowe
Razem

zwiększenia

zmniejszenia
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
5315

5316
5316

UCHWAŁA NR X/65/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy
na rok 2011 na kwotę - 100 000,00 zł w tym wydatki bieżące - jak w załączniku nr 1.
§ 2. W uchwale budżetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2011 nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia
2010 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy K-L

oraz Uchwałą Rady Gminy K-L - wprowadza się następujące zmiany:
1. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35077 –

Poz. 5316,5317,5318
Załącznik
do uchwały Nr X/65/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 26 października 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
dział
757

rozdział
75702

801
80101

paragraf

treść
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
w tym
odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
2/ wydatki statutowe jb
Razem

zwiększenia

zmniejszenia
100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00

100 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
5316

5317
5317

UCHWAŁA NR XIII/60/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kozłów uchwala
co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Kozłów uchwalonym
Uchwałą Nr VI/7/2003 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
29 kwietnia 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Kozłów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 184,
poz. 2309 z późniejszymi zmianami) wprowadza się
następujące zmiany: Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie:
1. WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

5317

1) Urząd Gminy Kozłów
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie

3) Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
5) Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
w Kozłowie
6) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie
8) Gimnazjum w Kozłowie
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35078 –

Poz. 5318

5318
5318

UCHWAŁA NR XIII/61/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 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. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zmianami/ Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

a) w tym dochody bieżące o kwotę 19 050,14 zł,
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 80 451,79 zł.
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 59 760,00 zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 0,00 zł
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 59 760,00 zł jak poniżej:

§ 1. Brak treści
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 99 501,93 zł
Dz.

Rozdz.

010
01095

600
60017

700
70005

750
75023

758
75814

801
80140

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym: dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Transport i łącznoņć
Drogi wewnętrzne
w tym: dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody bieżące
w tym:
Pozostałe odsetki ( (§ 0920)
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym dochody bieżące
w tym:
wpływy z dywidend (§ 0740)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
w tym: dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
w tym: dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
Oņwiata i wychowanie
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
w tym: dochody bieżące

Kwota zmian
zwiększenia zmniejszenia
59 760,00
59 760,00
59 760,00

59 760,00
59 760,00
59 760,00
59 760,00

59 760,00
11,00
11,00
11,00
11,00
5 926,00
5 926,00
5 926,00
26,00
5 900,00
31 946,93
31 946,93
11 255,14

11 255,14
20 691,79

20 691,79
1 438,00
1 438,00
1 438,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

853
85395

– 35079 –

w tym: wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
w tym: pozostałe odsetki (0927)
Razem
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 106 867,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 9 000,00 zł
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 97 867,00 zł
Dz.

Rozdz.

010

Poz. 5318

59 760,00

19 050,14
80 451,79

0,00
59 760,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 95 267,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł,
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 95 267,00 zł
- jak poniżej:

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo

01010

1 438,00
420,00
420,00
420,00
420,00
99 501,93

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Kwota zmian
zwiększenia

zmniejszenia

97 867,00
2 600,00

W tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje poprawa gospodarki wodno-ściekowej...
01095

Pozostała Działalność

2 600,00
2 600,00
95 267,00

w tym:
b) wydatki majątkowe

95 267,00

w tym:
inwestycje: remont drogi wewnętrznej Kozłów do działek na dł.
325 mb
600
60017

95 267,00

Transport i łącznoņć

95 267,00

Drogi wewnĉtrznej

95 267,00

W tym
b) wydatki majątkowe

95 267,00

w tym
inwestycje: remont drogi wewnętrznej Kozłów do działek na dł.
325 mb
750
75023

95 267,00

Administracja publiczna

6 000,00

Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 000,00

W tym:

926
92601

a) wydatki bieżące

6 000,00

w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 000,00

w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 000,00

Kultura fizyczna

3 000,00

Obiekty sportowe

3 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące

3 000,00
3 000,00

w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Razem

3 000,00
106 867,00

95 267,00
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W tym:
wydatki bieżące

9 000,00

Wydatki majątkowe

97 867,00

§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 i § 2 zmniejsza się
planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu
Gminy Kozłów na 2011 rok o kwotę 28 141,93 zł do
kwoty 2 081 482,44 zł.

95 267,00

a) kredytów i pożyczek o kwotę 28 141,93 zł do kwoty
4 257 039,44 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak niżej:

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 28 141,93 zł z tytułu:
Lp.
1.
2.
3.
4.
4.1.

4.2.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
TREŅĆ
PLANOWANE DOCHODY
PLANOWANE WYDATKI
WYNIK
FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)
Przychody ogółem
z tego:
kredyty bankowe
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
w Krakowie
spłaty pożyczek udzielonych
nadwyżka z lat ubiegłych
inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem
z tego:
spłaty kredytów
spłaty pożyczek
pożyczki
inne cele

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.

KWOTA
15 154 841,70
17 236 324,14
-2 081 482,44
2 081 482,44
4 590 636,44
4 257 039,44
0,00
0,00
0,00
333 597,00
2 509 154,00
2 166 959,00
342 195,00
0,00
0,00

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

5318
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UCHWAŁA NR XII.99.2011
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Na podstawie 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy
Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr IV.16.2011 Rady Gminy Lipnica
Murowana z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie budżetu
gminy na rok 2011 z późn. zm., dokonuje się zmian
w zakresie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
§ 1. Dochodów budżetu gminy polegających na:
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§ 2. Wydatków budżetu gminy polegających na:
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§ 3. Wydatków majątkowych gminy na rok 2011 polegających na:

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2 412 556,20 zł, który
zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 412 556,20 zł.
§ 5. 1. Po zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 200 156,20 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 787 600 zł, w specyfikacji jak poniżej:

2. Po zmianach limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
w roku 2011 kredytów wynosi 3 022 246,20 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie
2 412 556,20 zł oraz zbilansowanie zobowiązań
planowanych w rozchodach budżetu w kwocie
609 690 zł.
3. Treść ust. 3 nie ulega zmianie.

§ 6. Treść § 6 nie ulega zmianie.
§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. po zmianach dochody i wydatki związane
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami wynoszą
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§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują zastawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku
2011 w łącznej kwocie 653 144 zł, jak w załączniku
nr 1.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipnica Murowana.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radziĉta
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII.99.2011
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
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Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radziĉta
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UCHWAŁA NR 110/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myņlenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej
w Myņlenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz 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 późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Myślenicach
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok
2011 o kwotę 78.700 zł w tym dochody bieżące
o kwotę 78.700 zł ,
- jak w tabeli Nr 1
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok
2011 o kwotę 14.867.673 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 14.867.673 zł,
- jak w tabeli Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
6.995.808 zł - w tym:
-

wydatki bieżące o kwotę 1.319.842 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 5.675.966 zł,
jak w tabeli Nr 2

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2011
o kwotę 21.384.781 zł – w tym:
-

wydatki bieżące o kwotę 250.269 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 21.134.512 zł
jak w tabeli Nr 2

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 400.000 zł
w tym z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie
400.000 zł.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
budżetu po zmianach z § 1 ust.5 – jak tabela Nr 6 do
niniejszej Uchwały:

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na
rok 2011 Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 stycznia 2011 r zmienionej Zarządzeniem
Nr OA.0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 lutego 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.46.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 marca 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.52.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 marca 2011 roku , Zarządzeniem
Nr OA.0050.61.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2011 r, Uchwałą Nr 45/VI/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r ,
Zarządzeniem Nr OA.0050.73.2011 Burmistrza Miasta
i Gminy Myślenice z dnia 11 kwietnia 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Myślenice z dnia 29 kwietnia 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.95.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 11 maja 2011
r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.106.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 maja 2011 r, Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady
Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 maja 2011 r , Uchwałą Nr 62/VIII/2011Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31
maja 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 maja 2011,
Uchwałą Nr 63/VIII/2011Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia
31
maja
2011
r,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.122.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 07 czerwca 2011, Uchwałą Nr 75/IX/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 czerwca 2011 r,
Zarządzeniem Nr OA.0050.129.2011 Burmistrza Miasta
i Gminy Myślenice z dnia 17 czerwca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Myślenice
z dnia
29 czerwca
2011,
Uchwałą
Nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia
01 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 lipca 2011
roku, Uchwałą Nr
89/XI/2011 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011 r, Zarządzeniem
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Nr OA.0050.167.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia
21
lipca
2011
r,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.170.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia
29
lipca
2011
r,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.179.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.184.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.191.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Uchwałą
Nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia
02 września 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.195.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 września
2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.210.2011 Burmistrza
Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 września 2011 r,
Uchwałą Nr 96/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia
29
września
2011
r,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.218.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 października 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.229.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Nr 1 (Plan dochodów Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) w tabeli Nr 2 (Plan wydatków Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3) w tabeli Nr 3 (Wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do
niniejszej Uchwały
4) w tabeli Nr 4 ( Zestawienie wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5) w tabeli Nr 8 (Dochody z tytułu wydawania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą nr 5 do niniejszej Uchwały,
6) w załączniku Nr 1 ( Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
7) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
„ §3. Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi
planowany
deficyt
budżetu
w kwocie
43.270.171 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 29.886.711 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 400.000 zł,
3) zaciąganych kredytów w kwocie 4.990.000 zł,
4)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na
rachunku
bieżącym budżetu
wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –
wprowadzonych do budżetu w kwocie 7.993.460 zł.
8) dotychczasowy zapis § 4 ust 1, 2 oraz 3 otrzymuje
brzmienie:
„§4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.131.021 zł oraz łączną kwotę roz-
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chodów budżetu w wysokości 9.860.850 zł. – zgodnie
z tabelą Nr 6.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
w roku 2011 kredytów i pożyczek w wysokości 5.390.000
zł w tym :
1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 4.990.000
zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) z tytułu zaciąganych pożyczek w wysokości 400.000 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust.2 pkt
1 oraz pkt 2 – z których obciążenia w okresie lat ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Myślenice w części określającej
Wieloletnią Prognozę Długu.
9) tabela Nr 5 (Zestawienie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy na rok 2011) otrzymuje brzmienie, jak
tabela Nr 6 do niniejszej Uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Myślenicach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok
2011 –Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 78.700 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 78.700 zł z tego:
-

zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydawanie
zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę
35.000 zł,
zwiększone wpływy z opłat za żywienie dzieci
w przedszkolu oraz stołówce szkolnej .- kwota
43.700 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.995.808 zł
w tym:
a) wydatki
bieżące
o kwotę
1.319.842
zł
z przeznaczeniem na:
- pokrycie wydatków związanych z komunalizacją
mienia oraz zamianą nieruchomości .- kwota
20.000 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych
z waloryzacją wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych – kwota 1.192.779 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych
z przeprowadzeniem przeglądów budowlanych
w obiektach placówek oświatowych na terenie
Miasta i Gminy Myślenice – kwota 20.000 zł,
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-

zakup środków żywności do przedszkola oraz
stołówki szkolnej - kwota 43.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z przyjętego na rok 2011 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 20.000 zł,
- dofinansowanie w wysokości 20 % udziału gminy w realizacji zadania związanego z wypłatą
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – kwota 20.363 zł,
- dotację celową na realizację programu „Małopolska Nasz Region Nasza Szansa” – kwota
3.000 zł,
b) wydatki
majątkowe
o kwotę
5.675.966
zł
z przeznaczeniem na zadania :
- " Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Myślenice" – kwota 921.363 zł,- zmiana źródła finansowania zadania środki własne zastępuje się
środkami z zaciągniętego kredytu.
- "Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy" – kwota 6.000 zł,
- Projekt „ Czysta woda dla Krakowa "- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Myślenice „na prefinansowanie wydatków z zaciągniętego kredytu planowanych do
pokrycia z Funduszu Spójności – kwota
4.270.403 zł,
- "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu
specjalnego
ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16"- zadanie finansowane z przyznanej pożyczki z WFOŚiGW
w Krakowie." – kwota 400.000 zł,
- dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – kwota 16.500 zł,
- dotacja celowa dla OSP Myślenice - Śródmieście
na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych – kwota 25.000 zł,
- uzupełnienie środków finansowych w części finansowanej ze środków gminnych na realizację
zadania „Budowa boiska sportowego ze
sztuczną nawierzchnią w miejscowości Polanka
i Borzęta „ w kwocie ogólnej 1.200 zł,
- zwiększenie nakładów środków finansowych na
realizację zadania pn „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta
i Gminy Myślenice” o kwotę 4.500 zł,
- zwiększenie nakładów środków finansowych na
realizację zadania pn „Modernizacja istniejących
placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury
sportowej oraz tworzenie nowych placów zabaw
i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" o kwotę 15.000 zł
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
na terenie Miasta Myślenice" o kwotę 16.000 zł,
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- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne
o kwotę 26.000 zł,
- realizację
zadań
wynikających
z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o kwotę 195.000 zł,
- wydatki bieżące w placówkach oświatowych
o kwotę 9.269 zł,
- wydatki związane z wypłatą nagród z dziedziny
kultury i popularyzacją kultury na terenie Miasta
i Gminy Myślenice o kwotę 20.000 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 21.134.512 zł przeznaczone na zadania:
- „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Myślenice” – kwota 921.363 zł – zmiana źródła
finansowania zadania (zmniejszenie w zakresie
finansowania środkami własnymi),
- „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Myślenice – etap II o kwotę
30.000 zł,
- „Kompleksowa
poprawa
bezpieczeństwa
i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice –
budowa
zachodniego
obejścia
Myślenic
i Bysiny” o kwotę 56.510 zł,
- "Dostosowanie Punktu Informacji Turystycznej
do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej" finansowanego w całości
z budżetu
środków
europejskich
o kwotę
24.402 zł,
- Projekt pn „Czysta woda dla Krakowa”- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” w części finansowanej
z Funduszu Spójności o kwotę 14.843.271 zł,
- Projekt pn „Czysta woda dla Krakowa”- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” w części finansowanej
ze
środków
gminnych
(kredyt)
o kwotę
5.191.766 zł,
- "Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice - Budowa budynku socjalnego w Jaworniku" o kwotę 66.000 zł,
- „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Poręba" o kwotę
1.200 zł,
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU
GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011.
1.

Zwiększenie planu przychodów pochodzących
z przyznanej pożyczki w kwocie 400.000 zł przez Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn " Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16".

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21.384.781zł
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 250.269 zł przeznaczone
na:

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŅLENICE NA ROK 2011
Klasyfikacja
Dz.
1
010

630

756

801

Wyszczególnienie
2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym:
dochody majątkowe:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów
województw , pozyskane z innych źródeł (6298)
TURYSTYKA
w tym:
dochody majątkowe:
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów), środki
z MRPO (6647)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach
i stołówkach szkolnych (0830)
OGÓŁEM DOCHODY
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
z czego z budżetu środków europejskich i Unii Europejskiej na
kwotę 14.867.673 zł

kwota w złotych
zmniejszenia zwiĉkszenia
3
4
14 843 271
14 843 271
14 843 271
24 402
24 402

24 402

35 000

35 000
35 000
43 700
43 700
43 700
14 867 673

78 700
78 700

14 867 673

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŅLENICE NA ROK 2011
Klasyfikacja
Dz. Rozdz.
1
2
010
01010

600
60016

630
63003

700
70005

710
71004

71014

Nazwa - rodzaj wydatku
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) 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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
b) 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
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym:
a) wydatki bieżące

Kwota w złotych
zmniejszenia zwiĉkszenia
4
5
20 986 400
5 191 766
20 986 400
5 191 766
20 986 400

5 191 766

20 986 400

5 191 766

20 035 037

4 270 403

56 510
56 510
56 510
56 510
24 402
24 402
24 402
24 402
24 402
86 000
86 000

6 000
6 000

20 000
20 000
20 000
66 000

6 000

66 000
195 000
195 000

6 000
20 000

195 000
195 000
195 000
20 000
20 000
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754
75412

801
80101

80103

80104

80110

80148
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w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
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
b) 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
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
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
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
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
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
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20 000
20 000
441 500
441 500
441 500

10 469
1 910

441 500
1 245 547
700 868

710

695 168

710

695 168
685 500

710

9 668

1 200

5 700

1 200

5 700

1 200

1 200
33 000
33 000
33 000
33 000
184 518
184 518
184 518
160 000
24 518

8 559

268 861

8 559

268 861

8 559

268 861

8 559

266 647
2 214
58 300
58 300
58 300
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921
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(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ņwietlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM WYDATKI
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
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31 000
27 300
35 000
35 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
36 995
16 632
16 632
16 632
16 632
20 363
20 363
20 363
16 000
16 000
16 000

20 000
20 000

16 000
3 000
3 000

20 000

3 000

1 500
1 500
18 500
3 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
21 384 781

6 995 808

250 269

1 319 842

231 769

1 296 479
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w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące
b) 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

8 559

1 192 779

223 210

103 700

18 500
21 134 512

20 363
3 000
5 675 966

21 134 512

5 675 966

20 060 639

4 271 603

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.
ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ I NWESTYCYJNYCH NA ROK 2011
Plan na rok 2011
Dział

Rozdział

010
01010

600
60016

630
63003

700
70005

754
75412

Nazwa zadania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Myślenice
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Myślenice - etap II
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja:
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście
i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic
i Bysiny
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
inwestycja:
Dostosowanie Punktu Informacji Turystycznej do standardów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy
Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice Budowa budynku socjalnego w Jaworniku.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

zwiĉkszenia

20 986 400
20 986 400

5 191 766
5 191 766

20 986 400

5 191 766

20 956 400

5 191 766

20 035 037

4 270 403

30 000
56 510
56 510
56 510
56 510
24 402
24 402
24 402
24 402

24 402
66 000
66 000

6 000
6 000

66 000

6 000
6 000

66 000
441 500
441 500
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90015
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w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Dotacja celowa dla OSP w Drogini na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych.
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16.
Dotacja celowa dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych.
Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych.
Dotacja celowa dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego.
Dotacja celowa dla OSP Myślenice - Śródmieście na dofinansowanie
zakupu ratowniczych narzędzi hydraulicznych.
Dotacja celowa dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu
aparatów powietrznych.
Małopolskie Remizy 2010 - wymiana bram garażowych
i modernizacja centralnego ogrzewania garażu OSP w Drogini.
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycje:
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią
w miejscowości Polanka
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią
w miejscowości Borzęta
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią
w miejscowości Poręba
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej
ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
inwestycja:
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Myślenice
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
w tym:
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

441 500
3 500
400 000
3 500
3 500
2 500
25 000
3 500

1 200
1 200

5 700
5 700

1 200

5 700
600

600
600

600
1 200

1 200
4 500
15 000
15 000
15 000
15 000
16 000
16 000

21 134 512

16 000
16 000
5 675 966

21 134 512

5 675 966

20 060 639

4 271 603

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŅRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŅRODKÓW EUROPEJSKICH (ZMIANY)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Okres
realizacji

1
Tytuł Projektu: "Budowa boiska sportowego ze
sztuczną nawierzchnią w miejscowoņci Polanka"
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013
Oś. Programu : 3 : "Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "
Kod działania ; 313,322,323
Nazwa Działania : Odnowa i rozwój wsi
w tym:
Dz. 801 - OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki majątkowe
z tego:

2

środki Europejskiego Funduszu Rolnego
środki własne
jst

3

Plan wydatków
na realizacjĉ
projektu
w roku 2011
zmniejszenia
4

Plan wydatków
na realizacjĉ projektu
w roku
2011
zwiĉkszenia
5
600

600
600
600
2011

środki Europejskiego Funduszu Rolnego
środki własne
jst
Tytuł Projektu: "Budowa boiska sportowego ze
sztuczną nawierzchnią w miejscowoņci Borzĉta"
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013
Oś. Programu : 3 : "Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "
Kod działania ; 313,322,323
Nazwa Działania : Odnowa i rozwój wsi
w tym:
Dz. 801 - OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki majątkowe
z tego:

Jednostka
organizacyjna

Urząd
Miasta i
Gminy
w M-ach

600
600

600
600
600
2011

Urząd
Miasta
i Gminy
w M-ach

600
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Tytuł Projektu: "Budowa boiska sportowego ze
sztuczną nawierzchnią w miejscowoņci Porĉba"
Fundusz:Europejski Fundusz Rolny
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013
Oś.Programu : 3 : "Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "
Kod działania ; 313,322,323
Nazwa Działania : Odnowa i rozwój wsi
w tym:
Dz. 801 - OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki majątkowe
z tego:

Poz. 5320
1 200

1 200
1 200
1 200
2011

środki Europejskiego Funduszu Rolnego
środki własne
jst
Tytuł Projektu"Czysta woda dla Krakowa"uporządkowanie gospodarki wodno-ņciekowej na terenie Gminy Myņlenice
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusz Spójności
Program Operacyjny:Infrastruktura i
Środowisko
Działanie 1.1 :Gospodarka wodno-ņciekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tyś.
RLM.
w tym:
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz.
01010- Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
w tym:
wydatki majątkowe

środki z Funduszu Spójności
kredyt
Tytuł Projektu: "Małopolski System Informacji Turystycznej"
Fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny : Małopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013
Oņ.Priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej
regionu
Działanie 3.1, Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej
w tym:
Dz.630 - TURYSTYKA
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

Urząd
Miasta i
Gminy
w M-ach

1 200

20072014

20072014

20092011

Urząd
Miasta
i Gminy
w Myņlenicach /
Jednostka
Realizująca Projekt

20 035 037

4 270 403

20 035 037
20 035 037

4 270 403
4 270 403

20 035 037

4 270 403

14 843 271
5 191 766

4 270 403

24 402

24 402
24 402
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w tym:
wydatki majątkowe

Poz. 5320

24 402

20092011

Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Urząd
Miasta
i Gminy
w Myņlen
icach

środki z MRPO

24 402
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski
Tabela Nr 5
do Uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĈ ZADAŃ OKREŅLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU. (ZMIANY)
Lp.
1
1

1.1
1.1.1
2
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Wyszczególnienie

Dział

Rozdz.

2
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżace :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
w tym:
a) wydatki bieżące
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie
narkomanii wsród młodzieży

3
756

4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym
a) wydatki bieżące
w tym:
wspomaganie instytucji , organizacji pozarządowych
realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym m.in.poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodziezy organizowanym przez szkoły oraz wspieranie organizacji pozarządowych tworzących alternatywę spędzania wolnego
czasu
b) wydatki majątkowe
w tym:
Modernizacja istniejących placów zabaw
i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej
OGÓŁEM ZWIĈKSZENIA

75618

Dochody
zwiĉkszenia
5
35 000

Wydatki
zwiĉkszenia
6

35 000
35 000

851

35 000
-

85153

-

85154

35 000
20 000

20 000

15 000

15 000
35 000

35 000

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35100 –

Poz. 5320
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŅLENICE NA ROK 2011

1.

DOCHODY OGÓŁEM

w złotych
180 621 705,65

2.

WYDATKI OGÓŁEM

223 891 876,65

3

WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)

- 43 270 171

4

FINANSOWANIE ( 5-6)

43 270 171

5

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
transze kredytów zaciągniętych w roku 2010 na realizację Projektu "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice
pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Krakowie w roku 2011
kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2011
transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r

53 131 021

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
spłata rat kredytów i pożyczek
udzielone pożyczki
wykup obligacji

6

39 429 632
400 000
4 990 000
317 929
7 993 460
9 860 850
5 745 271
2 615 579
1 500 000

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski

Załącznik
do uchwały Nr 110/XIV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 października 2011 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY
MYŅLENICE W ROKU 2011

Klasyfikacja
Dz.

Rozdz.

1

2

754
75412

Wyszczególnienie
3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

Rodzaj dotacji z budżetu
4

41 500
41 500
dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

921
92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć

w złotych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia
5

41 500
3 000
3 000
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dotacja celowa (bieżąca) na
wspieranie rozwoju kultury
RAZEM
OGÓŁEM DOTACJE
z tego:
dotacje celowe
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

3 000
44 500
44 500
44 500
3 000

-

dotacje celowe inwestycyjne

41 500
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Grabowski

5320

5321
5321

UCHWAŁA NR XI/163/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Oņrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego.
Na podstawie 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.) w związku
z art. 5 ust. 5b, art. 58 ust. 1, art. 58 ust. 6 i art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia
ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum
kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1226) –
Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

lenia Zawodowego (zwaną dalej: „uchwałą”), w ten
sposób, że w § 9 ust. 2 uchwały, po punkcie 5 dodaje się
punkt 6 w brzmieniu:
„6) świadczenie usług cateringowych. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXVIII/699/10 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskona5321

5322
5322

UCHWAŁA NR X/75/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: opłat za przewóz osób i bagażu ņrodkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art.
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2011 r.
Dz.U. Nr 45 poz. 236 ), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050
z póź. zm.), art. 15 ust. 5, art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 50 poz. 601 z póź. zm.), art. 18
a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 125 poz.
874 z póź. zm.), art. 7 ust.1, art. 15 ust.1 pkt 10 i 11,
art. 46 ust1 pkt 6 ustawy z dn.ia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U z 2011 Nr
5 poz. 13) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Taryfę opłat za przewóz osób i bagażu autobusami
Miejskiego Zakładu Komunikacji która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Opłaty zawierają 8 % podatek VAT.
3. Burmistrz Miasta Nowy Targ uprawniony jest do
ustalenia nowych opłat w przypadku zmiany wysokości podatku VAT.
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4. Przepisy porządkowe które stanowią załącznik Nr 2
do uchwały
5.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania
z bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego
Zakładu Komunikacji który stanowi załącznik Nr 3
do uchwały.

6. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulgi
gminnej w przejazdach autobusami Miejskiego
Zakładu Komunikacji który stanowi załącznik Nr 4
do uchwały.
7. Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji który stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

Poz. 5322

§ 3. Traci moc: Uchwała Nr XXXIV/389/09 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Taryfa opłat podlega rozplakatowaniu w siedzibie
Urzędu Miasta Nowy Targ oraz w pojazdach MZK
Nowy Targ.
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ:
Michał Glonek

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Taryfa opłat za przewóz osób i bagażu ņrodkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
Bilety jednorazowe
Iloņć stref opłat

Bilet normalny w zł

Bilet ulgowy w zł

Bilet ulgowy w zł :

Gminny:
uprawnieni

Ustawowy:
uprawnieni
-Kombatanci oraz
ofiary represji wojennych i okresu powojennego,

- Dzieci od 4 do 7 lat,

w jednej strefie
w dwóch strefach
w trzech strefach
w czterech strefach
Karnety dziesięcioprzejazdowe
Bilet czasowy w obrębie
jednej strefy 60 min

Bilet ulgowy
w zł:
uprawnieni
-osoby, które
ukończyły 70
lat,

-Uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych
i policealnych nie dłużej niż do
ukończenia 21 roku życia,

-Studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

-Inwalidzi
dawnej
I grupy,

-Opiekunowie inwalidów I grupy
i osób ociemniałych,

-Słuchacze kolegiów
nauczycielskich
i kolegiów językowych.

-honorowi
dawcy krwi.

2,50
3,00
3,50
4,00

-Osoby powyżej 55 roku życia,
którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką ,
-Osoby po ukończeniu 65 roku
życia.
1,50
1,80
2,10
2,40

1,25
1,50
1,75
2,00

22,50

13,50

11,25

4,00

2,40

2,00

0,10
0,10
0,10
0,10
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Bilety miesiĉczne

Iloņć stref opłat
w jednej strefie:
- na jedną linię
- na jedną trasę
w dwóch strefach:
- na jedną linię
- na jedną trasę
w trzech strefach:
- na jedną linię
- na jedną trasę
w czterech strefach:
- na jedną linię
- na jedną trasę
na sieć miejską

Bilet normalny cena
w zł

Ulga ustawowa cena
w zł

Ulga gminna cena w zł

75,00
87,00

45,00
52,00

37,50
43,50

90,00
102,00

54,00
61,00

45,00
51,00

105,00
117,00

63,00
70,00

52,50
58,00

120,00
132,00
100,00

72,00
79,00
60,00

60,00
66,00
50,00

Bilet okresowy – 15 dniowy 50 % ceny biletu
miesięcznego normalnego w jednej strefie
Bilet okresowy – 10 dniowy 45 % ceny biletu
miesięcznego normalnego w jednej strefie
Bilet okresowy – 7 dniowy 40 % ceny biletu
miesięcznego normalnego w jednej strefie
Opłaty specjalne
1) Za zanieczyszczenie przystanku albo autobusu
100,00 zł.
2) Za zniszczenie lub uszkodzenie przystanku albo
autobusu 1000,00 zł.
3) Za zatrzymane pasażera do przyjazdu Policji w celu
ustalenia danych personalnych 50,00 zł.
4) Bilety można zakupić u kierowcy w autobusie
w trakcie postoju tylko za odliczoną kwotę.
5) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu
wynosi 130,00 zł.
6) Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu wynosi 104,00 zł.
7) Opłata dodatkowa za przewóz bagażu bez ważnego
biletu wynosi 52,00 zł.
8) W przypadku anulowania opłaty dodatkowej za
przejazd bez ważnego biletu pobierana jest opłata
manipulacyjna w wysokości 10% opłaty dodatkowej.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Przepisy porządkowe .
I. Przepisy i zasady regulujące korzystanie z biletów
jednorazowych i miesięcznych.
1) Pasażer winien wnieść opłatę za przejazd lub
przewóz bagażu (skasować bilet) natychmiast po
wejściu do autobusu.
2) Pasażer posiadający bilet miesięczny na jedną
linię może korzystać z autobusu innej linii tylko
na odcinku, gdzie linie te przebiegają tą samą
trasą.

9) W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty
dodatkowej (za przejazd lub przewóz bagażu bez
ważnego biletu) lub najdalej w ciągu 7 dni od daty
wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty
obniża się o 30%.
10)
Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny- opłata dodatkowa 390 zł
11)
Dodatkowa opłata 0,20 zł za zakup biletu
u kierowcy .
Granice stref opłat:
1) Strefa „1” - granice administracyjne miasta Nowy
Targ.
2) Strefa „2” – granice administracyjne miejscowości:
Szaflary, Zaskale, Ludźmierz, Klikuszowa, Waksmund i Ostrowsko.
3) Strefa „3” – granice administracyjne miejscowości:
Gronków, Obidowa, Łopuszna, Lasek i Trute.
4) Strefa „4” – granice administracyjne miejscowości:
Morawczyna, Pyzówka i Bór.
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ:
Michał Glonek

3) Na liniach specjalnych bilety miesięczne
i ulgowe nie obowiązują.
4) Bilety
zakupione
u innych
przewoźników
w autobusach MZK Nowy Targ są nieważne.
5) Pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych
i bezpłatnych
nie
korzystają
z ulg
w opłatach za przewóz bagażu.
II. Przewóz bagażu ręcznego.
1) Opłacie bagażowej podlegają:
a) przedmioty stanowiące bagaż podręczny
o wymiarach, z których choćby jeden przekracza wielkość 60 x 40 x 20 cm,
b) plecaki ze stelażem bez względu na wymiary
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c) psy (w liczbie nie większej niż jeden pies pod
opieką dorosłego pasażera) w kagańcach
i trzymane na smyczy
d) sanki, wózki dziecięce z wyjątkiem złożonych.
2) Opłacie bagażowej nie podlegają:
a) bagaż podręczny o wymiarach nie przekraczających 60 x 40 x 20 cm,
b) małe zwierzęta trzymane na rękach lub kolanach,
c) wózki inwalidzkie,
d) psy będące przewodnikami osób ociemniałych,
e) narty i deski snowboardowe przewożone
w pokrowcach
3) Opłata za przewóz jednej sztuki bagażu równa
się cenie biletu jednorazowego normalnego.
III. Za przejazd bez ważnego biletu uważa się:
1) kasowanie biletu podczas kontroli,
2) posiadanie biletu o zaniżonej cenie,
3) brak numeru legitymacji MZK na bilecie miesięcznym,
4) brak legitymacji MZK,
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Wykaz osób uprawnionych do korzystania
z bezpłatnych przejazdów autobusami
1. ULGI USTAWOWE
1)
2)

Poz. 5322
5) przejazd inną trasą od wyszczególnionej na
legitymacji MZK,
6) legitymowanie się biletem odstąpionym
uprzednio skasowanym,
7) brak dokumentu upoważniającego do zniżek
lub przejazdów bezpłatnych.

IV. Granice stref opłat:
1) Strefa „1” - granice administracyjne miasta
Nowy Targ.
2) Strefa „2” – granice administracyjne miejscowości: Szaflary, Zaskale, Ludźmierz, Klikuszowa, Waksmund i Ostrowsko.
3) Strefa „3” – granice administracyjne miejscowości: Gronków, Obidowa, Łopuszna, Lasek
i Trute.
4) Strefa „4” – granice administracyjne miejscowości: Morawczyna, Pyzówka i Bór.

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ:
Michał Glonek
niem niepełnosprawności na podstawie książeczki inwalidy.
2. ULGI GMINNE
1) Dzieci w wieku do 4 lat na podstawie oświadczenia opiekuna.
2) Ociemniali i niewidomi na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie
inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do grupy inwalidztwa ze znacznym stopZałącznik nr 4
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulgi
w przejazdach autobusami Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Nowym Targu.
1. Do korzystania z 50% ulgi uprawnieni są:
1) Kombatanci oraz ofiary represji wojennych
i okresu powojennego na podstawie ważnej legitymacji lub zaświadczenia Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
2) Studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
3) Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów
językowych.
2. Do korzystania z ulgi 40% uprawnieni są:
1) Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia
opiekuna
2) Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych nie dłużej niż do ukoń-

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ:
Michał Glonek

3)

4)
5)

6)

czenia 21 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego
stanu zdrowia, osób całkowicie niezdolnych do
pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności na podstawie oświadczenia ustnego - przez wskazanie
Przewodnicy osób ociemniałych i niewidomych
przez wskazanie
Osoby powyżej 55 roku życia, którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką
z ogólnego stanu zdrowia czyli całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności na podstawie dowodu
osobistego i orzeczenia ZUS lub decyzji ZUS,
orzeczenia Zespołu do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności
Emeryci po ukończeniu 65 roku życia na podstawie dowodu osobistego i legitymacji polskiego Związku Emerytów i Rencistów lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia
emerytalne.
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3. Do korzystania z ulgi 96 – 98 % uprawnieni są:
1) Osoby które ukończyły 70 lat życia na podstawie
dokumentu stwierdzającego ich tożsamość
i wiek. Ulga obowiązuje do 31 grudnia 2012 r.,
po 1 stycznia 2013 r. ulga dla tej grupy wynosi
100 %.
2) Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia,
osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie dowodu osobistego i orzecze-

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU
RĈCZNEGO I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNIKACJI W NOWYM TARGU
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób,
rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt w miejskiej
komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu
2. Ilekroć w regulaminie mowa o: - "autobusie" - rozumie się przez to autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu - "zakładzie komunikacji" rozumie się przez to Miejski Zakład Komunikacji
w Nowym Targu - przewozie - rozumie się przez to
przewóz osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt
realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji
w Nowym Targu w trybie i na zasadach określonych
ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 r. nr 119, poz. 575 z późn. zm.).
Trasy: Odcinki ulic i placów w miastach i poza granicami administracyjnymi miasta, po których kursują
autobusy powszechnie dostępne dla ludności, Linia
komunikacyjna - trasa łącząca krańcowe punkty przebiegu wozów oznaczonych tym samym numerem lub
znakiem literowym.
§ 2. Do przestrzegania niniejszego regulaminu
obowiązani są : - pasażerowie korzystający z przewozu
autobusami, - kierowca autobusu, - personel kontroli
ruchu i biletów.
§ 3.
1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu
kontroli ruchu i biletów powinny być kierowane do
pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
2. Kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów
obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności co
do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp.
3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować
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nia ZUS, decyzji ZUS, orzeczenia Zespołu ds.
orzekania o stopniu niepełnosprawności (dawna
I grupa inwalidzka)
3) Honorowi Dawcy Krwi na podstawie dokumentu wydanego przez MZK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających Honorowych Dawców Krwi
lub indywidualnie Honorowych Dawców Krwi
nie zrzeszonych w stowarzyszeniach.
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ:
Michał Glonek

skargi i wnioski dotyczące działalności zakładu komunikacyjnego.
§ 4. Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody w autobusie, powstałe wskutek
uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.
§ 5.
1. Zakład komunikacyjny nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami
natury techniczno eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych
organów.
2. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie
jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje
prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym autobusem tej samej linii
przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez zakład komunikacyjny.
§ 6.
1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien
przekazać te rzecz kierowcy autobusu.
2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w autobusach regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
PRZEWÓZ OSÓB
§ 7. Zakład komunikacyjny obowiązany jest umieścić w autobusach informację o taryfie przewozowej,
uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych
przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
§ 8.
1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych
dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności
związanych ze zmianą kierunku jazdy.
3. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla
wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie (z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii).
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Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć
z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, ze wszystkie
osoby
wsiadające
są
wewnątrz
autobusu,
a wysiadające opuściły autobus.
§ 9.

1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać
się uchwytów lub poręczy.
2. Po sygnale dźwiękowym wsiadanie i wysiadanie
z autobusu jest surowo zabronione ( jeżeli pojazd wyposażony jest w takie urządzenie)
3. Pasażerowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu
wskutek niezastosowania się do powyższych zapisów,
nie przysługuje prawo do roszczeń wobec MZK Nowy
Targ.
§ 10.
1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych),
b) dla osób niepełnosprawnych.
2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w pkt
1 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia
się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest
przeznaczone.
§ 11.
1. Pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest
bezzwłocznie i bez wezwania zakupić bilet lub skasować posiadany bilet w kasowniku.
2. Kierowca sprzedaje bilety podczas postoju na przystanku.
§ 12.
1. Z autobusu można usunąć osoby:
a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec
współpasażerów i kierowcy autobusu,
b) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,
c) które z innych powodów są niebezpieczne lub
uciążliwe dla współpasażerów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu
uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać
z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji
lub Straży Miejskiej.
§ 13.
1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu
kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia
oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
2. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
3. Zabrania się w autobusach: - otwierania drzwi autobusu podczas jazdy, - dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu, - wsiadania do autobusu po sygnale odjazdu, - palenia tytoniu, - zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub
niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia, - wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas
jazdy, - spożywania artykułów żywnościowych (lo-
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dów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze
względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu, wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach, - grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie, - żebrania, - wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy
lub na postoju, - wykonywania czynności mogących
narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia, wykonywania innych czynności niedozwolonych
w miejscach publicznych.
§ 14.
1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi
w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się
agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który
nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.
2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu
i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub
Straży Miejskiej.
3. Pasażerowi, w przypadku o którym mowa w p-cie
1 nie przysługuje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.
Rozdział 3
PRZEWÓZ RZECZY I BAGAŻU RĈCZNEGO
§ 15.
1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy
i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego
umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały
ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniał
prowadzenia autobusu.
2. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na
miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§ 16. Zabrania się przewozić w autobusach:
1) Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.
2) Zwierząt bez odpowiednich klatek, pojemników, itp..
3) Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym
pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia
ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych
naczyń ze smarami lub farbami, itp.).
4) Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych
materiałów niebezpiecznych.
5) Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
6) Broni, amunicji - z wyłączeniem dopuszczenia do
przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.
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§ 17.
1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca
z autobusu nie stosuje się do przepisów § 16, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.
2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w p-cie 1.
3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler ruchu i biletów
mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży
Miejskiej.
4. Pasażerowi, w przypadkach określonych w p-cie 1 nie
przysługuje zwrot ceny biletu.
§ 18.
1. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonymi rzeczami, bagażem i zwierzętami.
2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe
z jego winy w związku z przewozem rzeczy, bagażu
i zwierząt.
3. Zakład komunikacyjny odpowiada za rzeczy, bagaż
i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała z jego
winy.
Rozdział 4
KONTROLA BILETÓW
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wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie
sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez
ważnego biletu.
4. Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów
upoważniona jest do udaremnienia opuszczenia autobusu przez pasażera, który nie posiada ważnego biletu. Odmowa uiszczenia opłaty lub okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość uzasadnia wezwanie interwencji Policji lub Straży Miejskiej.
§ 22. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów
są kontrolerzy biletów lub osoby upoważnione legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
§ 23. Identyfikator, o którym mowa w § 22 powinien zawierać następujące informacje: - nadruki
z napisem MZK – Nowy Targ. lub firmy upoważnionej
do kontroli przez MZK Nowy Targ. - numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób, - zdjęcie kontrolującego, - zakres uprawnień, okres ważności, - pieczęć i podpis wystawcy.
§ 24. Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli
biletów, w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet
albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, upoważniona jest do ich zatrzymania za pokwitowaniem.
Rozdział 5
OPŁATY DODATKOWE

§ 19.
1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu.
2. Ważnym biletem jest taki bilet, który łącznie spełnia
następujące warunki:
a)
b)
c)
d)

posiada nadruk - "MZK Nowy Targ",
jest o odpowiednim nominale, cenowym,
jest nie zniszczony,
jest prawidłowo skasowany - w przypadku zakupu
biletu poza autobusem .

3. Obowiązkiem pasażera jest niezwłocznie po wejściu
do autobusu zakupić bilet lub skasować zakupiony
poza autobusem bilet.
§ 20. Zabrania się odstępować skasowanego biletu
innej osobie.
§ 21.

§ 25. Ustala się opłatę dodatkową:
1) Za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność
najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich,
2) Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub za dowóz pasażera bez ważnego biletu na Policję w celu ustalenia
tożsamości, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę
dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.
3) W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty
dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej
dopłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych
w sposób określony w ust. 1 i 2 obniża się o 30%.

1. Pasażer obowiązany jest na wezwanie kontrolera
biletów lub osoby upoważnionej do kontroli okazać:
a) ważny bilet,
b) w przypadku posiadania ulgi do przejazdu - ważny
bilet ulgowy i dokument uprawniający do ulgi,
c) w przypadku przejazdu bezpłatnego - dokument
uprawniający do takiego przejazdu.
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub
dokumentu uprawniającego do bezpłatnego bądź
ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, kontroler lub osoba upoważniona
do kontroli pobiera opłatę dodatkową.
3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanej opłaty kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26.
1. Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych
z kontrolą biletów rozpatruje Dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Nowym Targu Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a lub osoba przez niego upoważniona.
2. Dyrektor MZK Nowy Targ lub osoba przez niego
upoważniona
przyjmuje
w sprawach
skarg
i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach 8-14.
3. Skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu komunikacyjnego mogą być
wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie na ad-
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res: Miejski Zakład Komunikacji 34-400 Nowy Targ
Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a tel. (18) 266-58-82,
adres poczty e-mail: mzk@nowytarg.pl
4. Informacje dotyczące zakładu komunikacyjnego wraz
z rozkładem jazdy, regulaminami, cenami za usługi,
itp. można znaleźć na stronie internetowej
www.mzk.nowytarg.pl

Poz. 5322,5323

5. Informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej świadczonej przez MZK Nowy Targ udzielają: dyspozytor tel. (18) 266-58-83 (w godz. 5-23 w dni robocze
oraz 5- 22 w dni świąteczne).
Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek

5322
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UCHWAŁA NR X/127/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 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 1519 z póżn.z./ oraz art.211
i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240/ Rada Miejska
uchwala co następuje:
Dział

Rozdz.

010
01010

01095

700
70005

756

75621

900
90095

926
92601

§ 1.
1) Dokonuje siĉ nastĉpujących zmian w dochodach
budżetu:

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody majątkowe:
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Pozostała działalnoņć
Dochody bieżące
-dotacja z Urzędu Marszałk. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Dochody majątkowe:
-dotacja z Urzędu Marszałk. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Dochody majątkowe:
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody bieżące :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
Dochody majątkowe :
- dofinansowanie zadania ze środków UE
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dochody majątkowe :
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Ogółem :

Zmniejszenie
dochodów
480.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

Zwiĉkszenie dochodów
100.000,00
100.000,00
-

-

100.000,00
100.000,00

900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00

-

400.000,00
400.000,00

-

400.000,00
400.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
700.000,00

-

250.000,00
4.850.000,00

100.000,00
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2) Dokonuje siĉ nastĉpujących zmian w wydatkach budżetu:
Dział

Rozdz.

010
01095

600
60014
60017

800
80195

900
90017

90095

Zmniejszenie wydatków

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
2. Wydatki majątkowe:
- modernizacja dróg dojazdowych do pól
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
2. Wydatki majątkowe :
Drogi wewnĉtrzne
2. Wydatki majątkowe:
- modernizacja dróg dojazdowych do pól
Oņwiata i wychowanie
Pozostała działalnoņć
2. Wydatki majątkowe :
- szkoła w Niedżwiedziu
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Zakłady Gospodarki Komunalnej
2. Wydatki majątkowe:
- dotacja z budżetu/ wodociągi i kanalizacja/
Pozostała działalnoņć
2. Wydatki majątkowe
w tym: wydatki współfinansowane ze środków UE
- budynek w Niedżwiedziu
- Odnowa centrum wsi
Razem :

3) Zmniejszenie przychodów - o kwotĉ 660.000,00-zł
- w tym: kredyty krajowe o kwotę 660.000,00-zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.

395.000,00
170.000,00
170.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.160.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
980.000,00
80.000,00
980.000,00
5.635.000,00

Zwiĉkszenie wydatków
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

5323

5324
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UCHWAŁA NR X/129/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczana podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.
U z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami)
w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P.
Nr 95, poz 969) oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Słomnikach uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą do
podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2012 na
terenie gminy Słomniki z kwoty podanej w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
5324

trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz 969)
w wysokości 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 3. Uchwałę podaje się do wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR X/130/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomoņci
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 późniejszymi zmianami) oraz
art. 5 i art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r.
Dz. U. Nr 95 poz.613 z późniejszymi zmianami)
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. Nr 95 poz 961) Rada Miejska w Słomnikach
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Słomniki:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,74 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
4,33 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni 0,17 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,48 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,86 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,99 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,39 zł
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
1) od budynków gospodarczych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (komórki, spiżarnie) od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,38 zł
2) od pozostałych budynków w tym garaży, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,69 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podst. art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub leśnym.
2) Budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej i biblioteki.
3) Budynki i grunty zajęte na działalność w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/431/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie:
stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 5. Uchwałę podaje się do wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
z mocą
obowiązującą
od
dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

5325
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UCHWAŁA NR X/131/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie stawek opłaty targowej
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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 i 19 pkt. 1 litera
„a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-

ków i opłat lokalnych w 2012r.. (M.P.Nr 95 poz. 961)
Rada Miejska w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej na
terenie gminy Słomniki zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki
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§ 3. Uchwałę podaje się do wiadomości przez
rozplakatowanie i zamieszczenie na stronie internetowej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/432/2010 Rady
Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r.
w sprawie: stawek opłaty targowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
Załącznik
do uchwały Nr X/131/11
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 28 października 2011 r.

Stawki dziennej opłaty targowej od sprzedaży na terenie Gminy Słomniki
L.p.

1.

2.
3.
4.
5.

Rodzaj sprzedaży
Sprzedaż z wozu konnego, samochodu, przyczepy samochodowej:
a) samochód osobowy
b) wóz konny, ciągnik
c) samochód do 2-ch ton, od samochodu, od przyczepy oddzielnie
d) samochód powyżej 2-ch ton, od samochodu, od przyczepy oddzielnie
Sprzedaż obnośna z ręki, małych ilości warzyw, owoców, kwiatów i nabiału
Sprzedaż z wiadra, kosza, skrzynki
Sprzedaż z wózka ręcznego, roweru itp.
Sprzedaż ze stoisk, straganów, ław itp. od 1 - 3 mb zajmowanej powierzchni
- za każdy dodatkowy metr bieżący

Dzienna kwota w złotych
13,00
13,00
22,00
24,00
1,00
3,00
4,00
3,00
3,00

Wyjaśnienie: przez efektywny obszar handlu należy rozumieć pas o szerokości 1m usytuowany wzdłuż wyznaczonych do handlu stanowisk.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
5326
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UCHWAŁA NR X/132/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. DZ. U .Nr 142, poz.1591.
z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010
roku Nr 95, poz 613 z późniejszymi zmianami) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr
95, poz. 962) oraz obwieszczeniem Mininistra Finansów

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 i poniżej 12 t

z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska
w Słomnikach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pow. 3,5 t i poniżej 12 t:

DATA PRODUKCJI
do 31.12.1998 roku
od 01.01.1999 roku
bez certyfikatu
z certyfikatem
bez certyfikatu
z certyfikatem
ekologicznego
ekologicznym
ekologicznego
ekologicznym
504,00 zł
252,00 zł
420,00 zł
210,00 zł
840,00 zł
420,00 zł
756,00 zł
378,00 zł
1008,00 zł
504,00 zł
924,00 zł
462,00 zł
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2) Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t. w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12 t
15 t

15 t

12 t
19 t
23 t

19 t
23 t

12 t
27 t
29 t

27 t
29 t

Oņ jezdna/osie/z zawieszeniem
Inne systemy zwieszepneumatycznym lub uznanym
nia osi jezdnych
za równorzĉdne
stawka podatku
2 OSIE
1596,00 zł
1722,00 zł
1764,00 zł
1922,00 zł
3 OSIE
1680,00 zł
1722,00 zł
1722,00 zł
1764,00 zł
1764,00 zł
1922,00 zł
4 OSIE
1596,00 zł
1680,00 zł
1680,00 zł
2074,00 zł
1764,00 zł
2604,00 zł

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

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 t do 7 t
powyżej 7 t i poniżej 12 t

DATA PRODUKCJI
do 31.12.1998 roku
od 01.01.1999 roku
z certyfikatem
bez certyfikatu ekoz certyfikatem
bez certyfikatu
logicznego
ekologicznym
ekologicznego
ekologicznym
1092,00 zł
546,00 zł
1008,00 zł
504,00 zł
1176,00 zł
588,00 zł
1092,00 zł
546,00 zł

- równej lub wyższej niż 12 t.:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastrowy+przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12 t
31 t

31 t.

12 t
40 t

40 t

Oņ jezdna/osie/z zawieszeniem pneumatycznym
Inne systemy zawieszelub uznznym za równonia osi jezdnych
rzĉdne
stawka podatku
2 OSIE
1260,00 zł
1344,00 zł
1500,00 zł
2058,00 zł
3 OSIE
1428,00 zł
1830,00 zł
1848,00 zł
2706,00 zł

4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem
silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t.
i poniżej 12 t.:
- 588,00 zł bez certyfikatu ekologicznego
- 294,00 zł z certyfikatem ekologicznym

5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem
silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 t.:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu poZawieszenie osi pneuInne systemy zawieszejazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tomatyczne lub równonia osi jezdnych
nach)
rzĉdne
nie mniej niż
mniej niż
stawka podatku
1 OŅ
12 t
25 t
672,00 zł
756,00 zł
25 t
756,00 zł
840,00 zł
2 OSIE
12 t
33 t
1050,00 zł
1134,00 zł
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36 t

1092,00 zł
1344,00 zł

1370,00 zł
1804,00 zł

1344,00 zł

1486,00 zł

3 OSIE
12 t
6) Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących (łącznie
z miejscem kierowcy)
do 15 miejsc siedzących włącznie
od 16 miejsc siedzących i mniej niż 30
miejsc
równej lub wyższej
niż 30 miejsc siedzących

DATA PRODUKCJI
do 31.12.1998 roku
od 01.01.1999 roku
bez certyfikatu
z certyfikatem ekobez certyfikatu
z certyfikatem ekoloekologicznego
logicznym
ekologicznego
gicznym
588,00 zł

294,00 zł

546,00 zł

273,00 zł

924,00 zł

462,00 zł

840,00 zł

420,00 zł

1344,00 zł

672,00 zł

1260,00 zł

630,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII(329)09 Rady
Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.
§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

5327
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5328

UCHWAŁA NR XI/141/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 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 r.
o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 215.847,42 zł w działach:

801- Oświata i wychowanie – 2.325,00 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 951.396,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 1.217.277,42 zł w działach:
700- Gospodarka mieszkaniowa – 8.599,06 zł,
750- Administracja publiczna – 20.859,91zł,

700- Gospodarka mieszkaniowa –8.599,06 zł,

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000,00 zł,

750- Administracja publiczna – 20.859,91 zł,

801- Oświata i wychowanie – 63.157,00 zł,

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000,00 zł,
801- Oświata i wychowanie – 63.157,00 zł,

852- Pomoc społeczna – 430,00 zł,
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99.156,45 zł,

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99.156,45 zł,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.001.000,00 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– 2.075,00 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– 2.075,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 953.721,69zł w działach:

zgodnie
uchwały.

z załącznikiem

nr

2 do

niniejszej
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4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 953.721,69 zł w działach:
801- Oświata i wychowanie – 2.325,00 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 951.396,69 zł,
zgodnie
uchwały.

z załącznikiem

nr

2 do

niniejszej

5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami
zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej
deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2011 rok
o kwotę 1.001.430,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.430,00 zł
oraz wpływami ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych -obligacji komunalnych
w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały.

Poz. 5328

z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011 r.,
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
Nr 121/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 130/2011
z dnia 5 lipca 2011 r., Nr 135/2011 z dnia 13 lipca 2011
r., Nr 139/2011 z dnia 20 lipca 2011 r., Nr 142/2011
z dnia 26 lipca 2011 r., Nr 146/2011 z dnia 4 sierpnia
2011 r., Uchwałą Nr IX/124/2011 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 11 sierpnia 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 151/2011
z dnia 12 sierpnia 2011 r., Nr 163/2011 z dnia
26 sierpnia 2011 r., Nr 173/2011 z dnia 6 września
2011 r., Nr 190/2011 z dnia 19 września 2011 r.,
Nr 199/2011 z dnia 23 września 2011 r., Nr 205/2011
z dnia 30 września 2011 r., Nr 205/2011 z dnia
6 października 2011 r., Nr 220/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 221/2011 z dnia 12 października
2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:
1. W § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „ 4)
z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie
1.000.000,00 zł”

7. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę
1.001.430,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 4 ust. 3 po wyrazach „ pożyczek i kredytów”
dodaje się wyrazy „ oraz emisji obligacji komunalnych”

8. Dokonuje się zmian w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na
rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na
dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka
w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011,
zmienianej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy
Wieliczka Nr 18/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.,
Nr 38/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr 46/2011 z dnia
10 marca 2011 r., Nr 50/2011 z dnia 15 marca 2011 r.,
Uchwałą Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 29 marca 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka Nr 59/2011 z dnia 31 marca
2011 r., Nr 69/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.,
Nr 73/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r., Nr 79/2011
z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 91/2011 z dnia 11 maja
2011 r., Uchwałą Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 99/2011
z dnia 27 maja 2011 r., Nr 102/2011 z dnia 31 maja
2011 r., Nr 107/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.,
Nr 110/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 113/2011

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/141/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1
700

Nazwa- Treņć
2
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)
w tym dochody majątkowe:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

750

754

801

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym dochody bieżące:
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

22 000,00

Oņwiata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat ( § 0690)

63 157,00

- pozostałe odsetki (§ 0920)

900

6 000,00

20 859,91

- wpływy z usług (§ 0830)

20 859,91

22 000,00
2 325,00

18,00
7 175,00

46 000,00

2 325,00

80,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

5 860,00

- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

4 024,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżące:
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2007)

99 156,45

-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)

14 873,47

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym dochody majątkowe:
- 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)

Zmniejszenie
4

2 599,06

Administracja publiczna
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)

853

Zwiĉkszenie
3
8 599,06

84 282,98

951 396,69
951 396,69

Dziennik Urzędowy
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

2 075,00
2 075,00

Razem:
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
ze środków z udziałem Unii Europejskiej

215 847,42

953 721,69

209 847,42

2 325,00

b) dochody majątkowe
w tym:
ze środków z udziałem Unii Europejskiej

6 000,00

99 156,45
951 396,69
951 396,69
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/141/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1
600

Rozdział
2
60013

Nazwa
3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe

Zwiĉkszenie
4
458 148,86

229 468,81

-Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na budowę
ronda jednopasmowego - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr
966 z drogą gminną ( wschodnie obejście Wieliczki )
60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe

229 468,81

458 148,86

458 148,86

458 148,86

458 148,86

- Przebudowa drogi nr 560917K Czarnochowice – Bogucice
w km 0+000-0+541
- Przebudowa drogi nr 560917K Czarnochowice – Bogucice
w km 0+541-1+040
700
70001

70005

Zmniejszenie
5
687 617,67
229 468,81

458 148,86

458 148,86

Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

87 599,06
2 599,06

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące

63 000,00

2 599,06
2 599,06
2 599,06

63 000,00
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

63 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe

22 000,00

- Zakup budynków mieszkalnych przez Gminę Wieliczka dla
mieszkańców z terenów osuwiskowych

22 000,00

63 000,00

22 000,00

Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

407 763,50
407 763,50
407 763,50
407 763,50
407 763,50

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
(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

55 349,91
18 665,00

42 739,46
42 739,46

18 665,00
18 665,00

42 739,46
42 739,46

18 665,00

2 400,00
40 339,46

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 275,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 409,91

b)wydatki majątkowe
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich
w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader

18 215,00
18 215,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
b) wydatki majątkowe

106 805,00
12 000,00

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP
w Wieliczce

16 275,00
16 275,00
16 275,00

2 194,91
2 194,91
2 194,91

12 000,00
12 000,00

19 750,00
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Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

12 000,00
12 000,00
12 000,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

72 805,00

5 300,00

67 505,00

5 300,00
5 098,00
202,00

b)wydatki majątkowe
- Dotacja celowa dla OSP Podstolice na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych

5 300,00
2 400,00

- Dotacja celowa dla OSP Raciborsko na dofinansowanie zakupu zestawu R-1

2 900,00

Straż gminna (miejska)
w tym:
a) wydatki bieżące
(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

67 505,00

67 505,00
67 505,00

22 000,00
22 000,00
22 000,00
18 000,00
4 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(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
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 450,00
2 450,00
2 450,00
2 450,00

1 067 469,00
595 716,00

4 725,00
2 400,00

595 716,00
586 016,00

2 400,00

568 512,00
17 504,00
9 700,00
82 180,00
82 180,00
80 180,00
54 180,00

2 400,00
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(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 000,00

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
(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

240 860,00

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
(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
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

73 713,00

2 325,00

73 713,00
65 713,00

2 325,00
2 325,00

62 000,00
3 713,00

2 325,00

Szkoły artystyczne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

70 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 000,00

240 860,00
240 860,00
240 000,00
860,00

8 000,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

44 236,50
44 236,50
44 236,50
44 236,50

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

70 280,00
2 880,00

Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

65 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 880,00
2 880,00

65 000,00
65 000,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 5328

99 156,45
99 156,45
99 156,45
99 156,45

99 156,45
47 896,45
51 260,00

3 400,00
3 400,00

5 312,00
5 312,00

3 400,00
3 400,00

5 312,00
5 012,00

3 400,00

5 012,00
300,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

3 812 564,81
2 582 096,00

3 835 834,23
2 582 096,00

2 582 096,00

2 582 096,00
2 582 096,00

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
( program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

2 582 096,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 229 468,81

b) wydatki majątkowe

1 160 000,00

-Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe
w miejscowości Śledziejowice
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji
krakowskiej
(program finansowany z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności)

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

1 253 738,23

69 468,81
69 468,81
69 468,81

1 253 738,23

160 000,00

83 610,84
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- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych
oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka
(program finansowany z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)
- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów
w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I
(program finansowany z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)
921
92105

92113

92116

92120

92195

926
92601

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Centra kultury i sztuki
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

218 730,70

1 000 000,00

951 396,69

287 340,00
35 000,00

60 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00

61 000,00
61 000,00
61 000,00

Biblioteki
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz z Biblioteką
w Wieliczce

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

6 150,00

10 000,00

6 150,00
6 150,00

10 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

185 190,00

b) wydatki majątkowe
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich
w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader

125 610,00
125 610,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:

997 855,00
997 855,00

6 150,00
10 000,00

59 580,00
2 075,00
2 075,00
57 505,00

57 505,00
57 505,00

1 674 434,00
861 744,00
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a) wydatki bieżące
(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

92605

92695

58 275,00
58 275,00
36 275,00
22 000,00

b) wydatki majątkowe
- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”

997 855,00

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
w Koźmicach Wielkich

470 000,00

- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich
w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader

527 855,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

803 469,00
803 469,00

16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00

Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich
w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader

796 690,00
796 690,00
796 690,00

Razem:
w tym:
a)wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej

7 045 968,09

6 782 412,36

1 664 743,23
1 286 996,78

608 801,46
534 564,96

1 018 492,00
268 504,78

43 687,00
490 877,96

61 000,00
92 580,00
224 166,45

71 334,50
2 902,00

b)wydatki majątkowe
w tym:
- realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

5 381 224,86

6 173 610,90

4 253 776,00

2 050 428,23

224 166,45
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/141/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Lp.

Nazwa

1.
1.

2.
Dochody ogółem:

Plan przed
zmianami
3.
180 767 450,87

2.

Wydatki ogółem:

206 527 767,87

7 045 968,09

6 782 412,36

206 791 323,60

3

Wynik - Deficyt (1-2)

-25 760 317,00

-6 830 120,67

5 828 690,67

-26 761 747,00

4.

Przychody budżetu
z tego:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

31 634 581,00

1 001 430,00

0,00

32 636 011,00

3 206 169,85

1 430,00

0,00

3 207 599,85

0

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

- ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

4.
215 847,42

5
953 721,69

6.
180 029 576,60
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/141/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.
W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r.- Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ
zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

Nazwa
3

Zwiĉkszenie
4

SOŁECTWO GRAJÓW
900
90015

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

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

SOŁECTWO WĈGRZCE WIELKIE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

2 194,91
2 194,91
2 194,91
2 194,91

Zmniejszenie
5
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(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 194,91

OSIEDLE BOGUCICE
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 075,00
2 075,00
2 075,00
2 075,00
2 075,00

OSIEDLE LEKARKA
852
85214

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

430,00
430,00

430,00
430,00

OSIEDLE SIENKIEWICZA, ASNYKA, W.POLA
921
92113

926
92605

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

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

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XI/141/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.

W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
30 grudnia 2010 r.-Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2011
wprowadza siĉ zmiany:
Dział

Rozdział

1
600

2

60013

Nazwa

3
Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

Rodzaj dotacji z budżetu

4

dotacje celowe na pomoc
finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
754

75411

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
ZwiĉkZmniejszenie
szenie
7
8

229 468,8
1

12 000,00

5 300,00

5 098,00

5 300,00

5 098,00

12 000,00

dotacje celowe na pomoc
finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
75412

dla jednostek sektora finansów publicznych
ZwiĉkZmniejszenie
szenie
5
6
229 468,8
1
229 468,8
1

12 000,00

Ochotnicze
straże pożarne

5 098,00

dotacje celowe (bieżące) na
zadania j.s.t. zlecane innym
podmiotom
5 300,00

dotacje celoweinwestycyjne (na zakupy)
851
85121

Ochrona
zdrowia
Lecznictwo
ambulatoryjne

44 236,50
44 236,50

dotacje celowe ( bieżące)
z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

44 236,50
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Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Centra kultury i sztuki

61 000,0
0

10 000,00

61 000,0
0
61 000,0
0

dotacje podmiotowe

92120

Poz. 5328

Ochrona
zabytków
i opieka nad
zabytkami

10 000,00

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
UZASADNIENIE
Zwiĉksza siĉ dochody budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 215.847,42 zł, z czego:
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu odszkodowań za zniszczenie elewacji budynków: przy ul. Kościuszki
w Wieliczce
i budynku
wielofunkcyjnego
w Węgrzcach Wielkich) 4.793,97 zł,
- wpłaty mieszkańców z terenów osuwiskowych na
poczet dopłaty do wartości zamienianych nieruchomości 6.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( dot. funkcjonowania UMiG) 18.665,00 zł,
wpływy
z tytułu
grzywien
nakładanych
w postępowaniu mandatowym 22.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat ( dot. Szkoły Podstawowej w Sierczy) 18,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń ( w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce 1.600,00 zł, Szkole Podstawowej
w Sierczy 2.275,00 zł, Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
3.300,00 zł ) 7.175,00 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
w Sierczy 46.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym (dot. oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Sierczy) 80,00 zł,
- darowizna pieniężna z Małopolskiego Banku
Spółdzielczego w Wieliczce na współfinansowanie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II 5.000,00 zł,
- darowizna pieniężna na potrzeby Przedszkola
w Strumianach 860,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu odszkodowań dla Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach
3.611,00 zł i dla Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
413,00 zł) 4.024,00 zł,
- dotacje celowe na realizacje programów
z udziałem środków europejskich i środków krajowych

(Projekty: Edukacja bez granic, Edukacja z regionem,
Teatr moim kluczem do sukcesu, Z aparatem przez
świat) – 99.156,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dot. Osiedla Bogucice) 2.075,00 zł.
Zmniejsza siĉ dochody budżetu Gminy na rok
2011 o kwotĉ 953.721,69 zł, z czego:
za
przejazd
uczniów
z Gimnazjum
w Dobranowicach na zajęcia na basenie 2.325,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I” 951.396,69 zł, w roku 2011 nie zostanie przekazana.
Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 1.217.277,42 zł, zmniejsza siĉ wydatki budżetu
Gminy o kwotĉ 953.721,69 zł i przenosi się wydatki
między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie
5.828.690,67 zł.
Wydatki bieżące zwiększa się o 1.664.743,23 zł
i zmniejsza się wydatki bieżące o 608.801,46 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo zostały przedstawione w układzie zadań.
Wydatki majątkowe zwiĉksza siĉ o 2.799.128,86 zł
i zmniejsza siĉ wydatki majątkowe o 3.591.514,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki majątkowe zwiĉksza siĉ o kwotĉ
2.799.128,86 zł, z czego na:
- przebudowę drogi nr 560917K Czarnochowice –
Bogucice w km 0+541-1+040 - 458.148,86 zł,
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- zakup budynków mieszkalnych przez Gminę Wieliczka dla mieszkańców z terenów osuwiskowych
22.000,00 zł,
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader–
671.680,00 zł,
- Wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce – 12.000,00 zł,
- Dotację celową dla OSP Podstolice na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych
2.400,00 zł,
- Dotację celową dla OSP Raciborsko na dofinansowanie zakupu zestawu R-1- 2.900,00 zł,
- Budowę kolektora odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Śledziejowice 160.000,00 zł,
- Rewitalizację ciągów komunikacyjnych, skwerów
i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I- 1.000.000,00 zł,
- Budowę kompleksu sportowego „Moje boisko –
Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich- 470.000,00 zł.
Zmniejsza siĉ wydatki majątkowe o kwotĉ
3.591.514,90 zł, na zadaniach:
- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej
na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem
na budowę ronda jednopasmowego - skrzyżowanie
drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą gminną ( wschodnie
obejście Wieliczki )- 229.468,81 zł,

Poz. 5328

- Przebudowa drogi nr 560917K Czarnochowice –
Bogucice w km 0+000-0+541 – 458.148,86 zł,
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego
w aglomeracji krakowskiej- 83.610,84 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów
edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka 218.730,70 zł,
-Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów
i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I”- 951.396,69 zł,
- Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz
z Biblioteką w Wieliczce 50.000,00 zł,
- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”803.469,00 zł,
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader–
796.690,00 zł.
W związku ze zmianami w wydatkach majątkowych dokonuje się odpowiednio zmian w limitach na
wieloletnie przedsięwzięcia, które zostały przedstawione
w uchwale Rady Miejskiej z dnia 25 października 2011 r.
dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieliczka na lata 2011 – 2031.
Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały

Nazwa zadania

Nr
zadania

Wydatki
zwiĉkszenie

GKS/07

69 468,81

Wydatki
zmniejszenie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Ņrodowiska
Remont, utrzymanie, konserwacja placów targowych, przystanków
i małej architektury
Remonty przystanków komunikacji publicznej.

Wydział Geodezji i Urbanistyki
Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego

WGU/03

407 763,50

Zmniejszenie wydatków związane jest z brakiem możliwości zakończenia planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów B,C,D w związku z przedłużającą się procedurą wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.

Wydział Administracji i Kadr
Wydatki pośrednie – UMiG Wieliczka

POS/UGM

18 665,00

WE/04

5 000,00

Zmiany w wydatkach związane są z funkcjonowaniem UMiG.

Wydział Edukacji
Pomoc materialna dla uczniów. Realizacja Programu wspierania
uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
Nagrody dla uzdolnionych dzieci młodzieży w ramach realizacji
Programu im. Jana Pawła II.

Wydział Kultury, Turystyki i Sportu

2 400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
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Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w dziedzinie
kultury

Poz. 5328

KTS/01

71 000,00

- Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 61.000,00 zł,
-Realizacja wydarzeń kulturalnych 10.000,00 zł.
Organizowanie sportu dzieci i młodzieży

KTS/03

16 000,00

Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka

KTS/05

16 275,00

Realizacja projektów współpracy z zagranicą na podstawie umów
o partnerskiej współpracy miast

KTS/06

25 000,00

Utrzymanie obiektu ORLIK w Parku Mickiewicza w Wieliczce oraz
organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie

KTS/07

7 790,00

Zagospodarowanie i utrzymanie obiektu ORLIK w Śledziejowicach
oraz organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie

KTS/13

28 485,00

WI/04

10 000,00

Wydział ds. Inwestycji
Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków
Nie została podpisana umowa na sfinansowanie prac przy zabytku:
Dom mieszkalny „Aywasówka”.
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie
Wieliczka w ramach Programu Leader

WI/09

125 010,00

WI/10

6 150,00

Wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy
w Strumianach i remontu budynku OSP w Chorągwicy.
Opracowanie dokumentacji na prace konserwatorskie kapliczek

Wydział ds. Funduszy Europejskich
Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych wewnętrznych
i zewnętrznych

WFE/01

40 339,46

Zespół Mienia Gminnego
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi
mienie komunalne. Komunalizacja mienia

ZMG/01

63 000,00

Zwiększenie wydatków na: sporządzanie operatów szacunkowych,
opłaty sądowe oraz ogłoszenia o przetargach w prasie.
Dzierżawa obiektów sportowych

ZMG/02

22 000,00

ZP/04

19 200,00

Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Realizacja Programu profilaktycznego zakażeń meningokokowych
Przystąpienie do programu mniejszej ilości osób niż planowano.
Realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

ZP/05

2 400,00

Dziennik Urzędowy
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Realizacja Programu profilaktyczno-edukacyjnego przeciwko rakowi szyjki macicy

Poz. 5328

ZP/06

25 036,50

Przystąpienie do programu mniejszej ilości osób niż planowano.

Zespół Zarządzania Kryzysowego
Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta
i Gminy Wieliczka

ZZK/06

202,00

Dotacje celowe dla jednostek OSP z ternu Gminy Wieliczka na
zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej

ZZK/08

5 098,00

ZZK/13

12 000,00

Niewykorzystanie dotacji przez OSP w Podstolicach i OSP
w Raciborsku.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wielickiego na
zakup komputerów, monitorów i oprogramowania na doposażenie
Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
Zadanie nie będzie realizowane przez Powiat Wielicki.

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania
awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie
z wydatkami na eksploatację tych obiektów

ZBK/04

4 269,91

ZBK/06

2 599,06

GZD/05

1 000,00

Zasiłki stałe

OPS/15

65 000,00

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

OPS/17

2 880,00

Opracowanie operatów związanych z oszacowaniem szkód
w wyniku powodzi w budynkach i lokalach mieszkalnych

OPS/26

Wydatki na eksploatację świetlicy środowiskowej w Bogucicach
oraz budynku wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich.
Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach
użytkowych
Remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki w Wieliczce.

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych
Wymiana punktów oświetleniowych w ciągu drogi gminnej
w miejscowości Grajów.

Miejsko-Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

2 450,00

Straż Miejska w Wieliczce
Wydatki pośrednie związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
w Wieliczce

SM/PO1

22 000,00
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Zmiany w wykazie zadań jednostek oņwiatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania

Nazwa zadania

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce
SPA/01
Nauczanie i wychowanie
SPA/02
Prowadzenie świetlicy
SPA/03
Klasy „O”
SPA/P1
Utrzymanie administracji
SPA/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce
SPB/01
Nauczanie i wychowanie
SPB/03
Klasy „O”
SPB/15
Realizacja projektu „ Teatr moim kluczem do
sukcesu”
SPB/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Wydatki zwiĉkszenie

8 000,00
1 000,00
12 000,00
2 000,00
17 000,00

67 500,00
2 500,00
31 080,00
1 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce
SPC/01
Nauczanie i wychowanie
SPC/03
Klasy „O”
SPC/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

145 000,00
5 000,00
10 000,00

Szkoła Podstawowa w Byszycach
SPD/01
Nauczanie i wychowanie
SPD/P1
Utrzymanie administracji
SPD/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

14 000,00
4 000,00
2 000,00

Szkoła Podstawowa w Grabiu
SPH/01
Nauczanie i wychowanie
SPH/03
Klasy „O”

18 400,00
1 600,00

Szkoła Podstawowa w Janowicach
SPJ/01
Nauczanie i wychowanie

15 000,00

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
SPK/01
Nauczanie i wychowanie

15 000,00

Szkoła Podstawowa w Mietniowie
SPL/01
Nauczanie i wychowanie
SPL/14
Realizacja projektu „ Z aparatem przez świat”
SPL/P1
Utrzymanie administracji
SPL/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

23 010,00
26 495,00
5 114,00
1 876,00

Szkoła Podstawowa w Raciborsku
SPM/01
Nauczanie i wychowanie
SPM/02
Prowadzenie świetlicy
Szkoła Podstawowa w Sierczy
SPO/01
Nauczanie i wychowanie
SPO/02
Prowadzenie świetlicy
SPO/03
Klasy „O”
SPO/P1
Utrzymanie administracji
SPO/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą
Szkoła Podstawowa w Śledziejowcach
SPR/01
Nauczanie i wychowanie
SPR/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Wydatki zmniejszenie

2 400,00
2 400,00

25 000,00
5 312,00
61 080,00
5 312,00
2 293,00

70 000,00
3 611,00
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Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich
SPS/01
Nauczanie i wychowanie
SPS/P1
Utrzymanie administracji
SPS/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

137 485,00
560,00
1 955,00

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce
SMU/01
Nauczanie i wychowanie
SMU/P1
Utrzymanie administracji
SMU/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

53 000,00
7 000,00
10 000,00

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce
P1/01
Nauczanie i wychowanie
P1/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

15 000,00
15 000,00

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce
P2/01
Nauczanie i wychowanie
P2/P1
Utrzymanie administracji
P2/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

29 000,00
6 000,00
40 000,00

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce
P3/01
Nauczanie i wychowanie
P3/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

30 000,00
30 000,00

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich
P5/01
Nauczanie i wychowanie

25 000,00

Przedszkole Samorządowe w Mietniowie
P6/01
Nauczanie i wychowanie

30 000,00

Przedszkole Samorządowe w Strumianach
P7/01
Nauczanie i wychowanie
P7/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

10 000,00
10 860,00

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
G2/16
Realizacja projektu „ Edukacja z regionem”
G2/17
Realizacja projektu „ Edukacja bez granic”

22 848,10
18 733,35

Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
G3/01
Nauczanie i wychowanie
G3/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

70 000,00
3 713,00

Gimnazjum w Dobranowicach
G4/01
Nauczanie i wychowanie

2 325,00

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Nr zadania: ZBK/125
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:

Poprawa efektywnoņci energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:
Finansowanie w roku 2012:
Jednostka koordynująca:

– 35132 –

Poz. 5328

2.720.146,30 zł
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
2.442.877,70 zł
UMiG/ZBK

Nr zadania: WI/121
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:
Finansowanie w roku 2012:
Jednostka koordynująca:

Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej.
Budowa dwóch parkingów Park Ride przy stacji Wieliczka i stacji
Wieliczka Rynek (łącznie ok. 500 miejsc parkingowych wraz
z infrastrukturą).
Opracowanie dokumentacji, roboty budowlane.
2.917.453,00 zł
Roboty budowlane.
4.944.610,84 zł
UMiG/WI

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Nr zadania: WI/116
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania w latach
2012 -2013r:
Finansowanie w latach 2012 - 2013:
Jednostka koordynująca:

Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką
w Wieliczce.
Budowa budynku dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce.
Roboty budowlane.
150.000,00 zł
Roboty budowlane.
4.850.000,00 zł
UMiG/WI

Kultura fizyczna
Nr zadania: WI/151
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania w latach
2012 - 2014:
Finansowanie w latach 2012 - 2014:
Jednostka koordynująca:

Budowa zespołu boisk sportowych „ PSIA GÓRKA”
Budowa zespołu boisk sportowych i budynku klubowego.
Roboty budowlane.
196.531,00 zł
Roboty budowlane.
5.803.469,00 zł
UMiG/WI

Administracja publiczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
Nr zadania: WI/141
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:

Finansowanie w roku 2011:

Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie
Wieliczka w ramach Programu Leader.
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie
Wieliczka w ramach Programu Leader.
Budowa 5 placów zabaw, modernizacja boiska sportowego
w Sygneczowie, w Grabiu, budowa węzła sanitarnego w Koźmicach
Małych.
1.555.990,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524
Zakres rzeczowy do wykonania w latach
2012 - 2014:
Finansowanie w latach 2012 - 2014:
Jednostka koordynująca:
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Poz. 5328

Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie
Wieliczka w ramach Programu Leader.
3.000.000,00 zł
UMiG/WI

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych
Transport i łącznoņć
Nr zadania: GKS/103
Nazwa zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:

Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:
Nr zadania: GZD/138
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:
Nr zadania: GZD/140
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem na budowĉ ronda jednopasmowego skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą gminną (wschodnie obejņcie Wieliczki).
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem na budowę ronda jednopasmowego skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą gminną (wschodnie obejście Wieliczki).
570.531,19 zł
UMiG/GKS

Przebudowa drogi Nr 560917K Czarnochowice – Bogucice w km 0+000 0+541
Wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem
591.851,14 zł
UMiG/GZD

Przebudowa drogi Nr 560917K Czarnochowice – Bogucice w km 0+541 1+040
Wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem
458.148,86 zł
UMiG/GZD

Gospodarka mieszkaniowa
Nr zadania: ZMG/105
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Zakup budynków mieszkalnych przez Gminĉ Wieliczka dla mieszkańców
z terenów osuwiskowych
Zakup budynków mieszkalnych przez Gminę Wieliczka dla mieszkańców
z terenów osuwiskowych.
1.197.406,86 zł
UMiG/ZMG

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Nr zadania: ZZK/122
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Dotacja celowa dla OSP Podstolice na dofinansowanie zakupu aparatów
ochrony dróg oddechowych
Dotacja celowa dla OSP Podstolice na dofinansowanie zakupu aparatów
ochrony dróg oddechowych
2,400,00 zł
UMiG/ZZK

Dziennik Urzędowy
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Nr zadania: ZZK/123
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Dotacja celowa dla OSP Raciborsko na dofinansowanie zakupu zestawu R-1
Dotacja celowa dla OSP Raciborsko na dofinansowanie zakupu zestawu R-1
2.900,00 zł
UMiG/ZZK

Nr zadania: ZZK/124
Nazwa zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Stanowiska Kierowania
Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce
12.000,00 zł
UMiG/ZZK

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Nr zadania: GKS/110
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe w miejscowoņci Ņledziejowice
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz w wykonaniem kolektora odprowadzającego wody opadowe.
160.000,00 zł
UMiG/GKS

Nr zadania: GZD/106
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy
zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I.
Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
Roboty budowlane.
10.645.559,20 zł
UMiG/GZD

Kultura fizyczna
Nr zadania: WI/142
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach
Wielkich.
Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego.
1.253.000,00 zł
UMiG/WI
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

5328
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UCHWAŁA NR XI/153/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminĉ Wieliczka
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/85/2011 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpłatne świadczenia przedszkoli, przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu obejmują:
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
2) zajęcia dydaktyczne, w tym w szczególności:
zajęcia sportowe i relaksacyjne, zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności, zajęcia zabawowe, zajęcia taneczne i inne zajęcia tematyczne. "

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za korzystanie przez dziecko ze świadczeń odpłatnych ustala się opłaty w wysokości:
1) 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
2) 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych."
3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku nieobecności dziecka, opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli podlega zwrotowi w wymiarze wynikającym z liczby godzin
nieobecności i stawki opłaty. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR XII/183/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 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 r.
o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce
uchwala, co następuje:
§ 1. Przenosi się wydatki między działami
i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011,
zmienianej
Zarządzeniami
Burmistrza
Miasta
i Gminy Wieliczka Nr 18/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.,
Nr 38/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr 46/2011 z dnia
10 marca 2011 r., Nr 50/2011 z dnia 15 marca 2011 r.,
Uchwałą Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 29 marca 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka Nr 59/2011 z dnia 31 marca
2011 r., Nr 69/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.,
Nr 73/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r., Nr 79/2011
z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 91/2011 z dnia 11 maja

2011 r., Uchwałą Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 99/2011
z dnia 27 maja 2011 r., Nr 102/2011 z dnia 31 maja
2011 r., Nr 107/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.,
Nr 110/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 113/2011
z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011 r.,
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
Nr 121/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 130/2011
z dnia 5 lipca 2011 r., Nr 135/2011 z dnia 13 lipca
2011 r.,
Nr 139/2011
z dnia
20 lipca 2011 r.,
Nr 142/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Nr 146/2011 z dnia
4 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/124/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 sierpnia 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza
Miasta
i Gminy
Wieliczka
Nr 151/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r., Nr 163/2011
z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nr 173/2011 z dnia
6 września 2011 r., Nr 190/2011 z dnia 19 września
2011 r., Nr 199/2011 z dnia 23 września 2011 r.,
Nr 205/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 205/2011
z dnia 6 października 2011 r., Nr 220/2011 z dnia 10
października 2011 r., Nr 221/2011 z dnia 12 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/141/2011 Rady Miejskiej
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w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r., Zarządzeniem
Burmistrza
Miasta
i Gminy
Wieliczka
Nr 230/2011 z dnia 26 października 2011 r., wprowadza się zmianę wynikającą z § 1 niniejszej uchwały:
W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik
do uchwały Nr XII/183/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 28 października 2011 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1
010

Rozdział
2
01095

Nazwa
3

Zwiĉkszenie
4
222 834,00
222 834,00

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

222 834,00

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie
600
60017

Zmniejszenie
5

222 834,00

Transport i łącznoņć
Drogi wewnętrzne
w tym:
b) wydatki majątkowe

222 834,00
222 834,00

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie

222 834,00

222 834,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
UZASADNIENIE
Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami:
zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 222.834 zł i zwiększa się wydatki
majątkowe w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
222.834 zł.
Zmiana dotyczy „ Modernizacji drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Kokotowie” o długości 700 m
położonej na działkach nr 482/12, 483/4, 484/14.
Modernizacja wymienionej drogi zostanie dofinanso-

wana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego
w kwocie 75.000 zł. Dotacja została zaklasyfikowana do
działu 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095- Pozostała działalność, co powoduje także zmianę klasyfikacji
wydatków.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych
Rolnictwo i łowiectwo
Nr zadania: GZD/139
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie- wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.
222.834,00 zł
UMiG/GZD
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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POROZUMIENIE NR 1/2011
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej
pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta
Panterę – Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej
Przekazującym, a Panem Kazimierzem Olearczykiem –
Wójtem Gminy Bolesław – zwanym dalej Przejmującym.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art.
5 ust. 2
ustawy
z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U.
z 2010 r. Nr 80 poz. 526), Uchwały Nr IX/80/2011 Rady
Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący
przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Bolesław
według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do
wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada
2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 4.
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1,
Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową w wysokości 24.157,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych
00/100) brutto w rozbiciu na pierwszą transzę
w wysokości 7.115,00 zł (słownie: siedem tysięcy
sto piętnaście złotych 00/100) płatną do 31 grudnia
2011 r. i dwie transze w wysokości 8.521,00 zł
(słownie: osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden
złotych 00/100) każda płatne w terminie do
10 stycznia 2012 r. i 10 lutego 2012 r.
2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na
podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo
ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe
środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przywróceniem danej drogi
do stanu przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich
garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.
§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów
zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem
niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych
przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje się do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących
przedmiotem porozumienia, a w szczególności
Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez pracowników zatrudnionych
i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie
informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które
będą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozu-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 524

– 35138 –

mienia lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej
drogi.

Poz. 5331

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.

1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień
31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.

§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.

2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia
w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację
otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja
2012 r. za transze dotacji otrzymane w miesiącach
od stycznia do kwietnia 2012 r.

§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6
jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze
stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich
faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

PRZEKAZUJĄCY:

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:

STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do
15 stycznia 2012 r.,
b) w przypadku pozostałych transzy w terminie
15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji
tj. do 15 maja 2012 r.

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
inż. Kazimierz Olearczyk

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK
POWIATU
Maria Sztorc

§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez
wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie
należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma
warunków porozumienia.

SKARBNIK GMINY
Bożena Nowak

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej i Wójtem Gminy Bolesław

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY BOLESŁAW OBJĈTYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO
UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.

1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin
1306K Bolesław - Tonia - Bolesław
1309K Zalipie - Samocice
1310K Samocice - Podlipie - Ćwików - Olesno 4.
Wielopole
5. 1312K Bolesław - Ćwików
6. 1311K Zalipie - Kuzie
7. 1308K Bolesław - Grądy - Wola Mędrzechowska
RAZEM
PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Kilometraż
od
do
6+001 13+101
0+000 6+260
2+317 3+267

Ilość mb drogi objetej akcją
odśnieżania
piaszczenia
7.100
600
6.260
400
950
50

0+000

6+383

6.383

500

0+000
3+426
0+000

3+990
3+926
0+300

3.990
500
300
25.483

500
50
50
2.150

Uwagi

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
inż. Kazimierz Olearczyk

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

SKARBNIK GMINY
Bożena Nowak
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POROZUMIENIE NR 2/2011
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej
pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta
Panterę – Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej
Przekazującym, a Panią Krystyną Świętek– Wójtem
Gminy Gręboszów – zwanym dalej Przejmującym.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 5 ust. .2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526),
Uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Dąbrowie
Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi.
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący
przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Gręboszów
według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do
wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada
2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 4.
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1,
Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacje celową w wysokości 36.570.00 zł (słownie: trzydzieści
sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt zł 00/100)
brutto w rozbiciu na pierwszą transzę w wysokości
10.600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100) płatną do 31 grudnia 2011 r. i dwie
transze w wysokości 12.985,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć zł
00/100)każda płatne w terminie do 10 stycznia
2012 r. i 10 lutego 2012 r.
2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na
podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo
ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe
środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przywróceniem danej drogi
do stanu przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich
garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.
§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów
zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem
niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia
bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego
powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie
Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje się do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących
przedmiotem porozumienia, a w szczególności
Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez pracowników zatrudnionych
i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie
informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które
będą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozu-
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mienia lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej
drogi.
§ 9.
1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień
31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.
2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia
w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja 2012 r.
za transze dotacji otrzymane w miesiącach od
stycznia do kwietnia 2012 r.
3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich
faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.
4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:
a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do
15 stycznia 2012 r.,
b) w przypadku pozostałych transzy w terminie
15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji
tj. do 15 maja 2012 r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez
wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie
należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma
warunków porozumienia.

Poz. 5332

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6
jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze
stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
mgr Krystyna Ņwiĉtek

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

SKARBNIK
GMINY
mgr Bożena Furgał

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej i Wójtem Gminy Gręboszów

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY GRĈBOSZÓW OBJETYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO
UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1. 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów
2. 1313K D ąbrowa Tarnowska - Żelichów
3. 1302K Ujście Jezuickie - Borusowa
4. 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin
5. 1304K Gręboszów - Siedliszowice
6. 1305K Szczurowa - Żelichów
7. 1330K Czyżów - Gorzyce - Kłyż
RAZEM
PRZEKAZUJĄCY:

Ilość mb drogi objetej akcją
odśnieżania
piaszczenia
9.270
800
1.300
200
8.244
800
6.001
400
3.030
200
2.457
50
1.100
50
31.402
2.500

Uwagi

PRZYJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

WÓJT
mgr Krystyna Ņwiĉtek

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Furgał

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc
5332

Kilometraż
od
do
0+000
9+270
12+761 14+061
0+000
8+244
0+000
6+001
0+000
3+030
18+780 21+237
7+576
8+676
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POROZUMIENIE NR 3/2011
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej
pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta
Panterę – Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej
Przekazującym, a Panem Krzysztofem Korcem – Wójtem Gminy Mędrzechów – zwanym dalej Przejmującym.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 5 ust. .2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526),
Uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Dąbrowie
Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi.
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący
przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Mędrzechów według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do
wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada
2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 4.
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1,
Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacje celową w wysokości 36.570.00 zł (słownie: trzydzieści
sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt zł 00/100)
brutto w rozbiciu na pierwszą transzę w wysokości
10.600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100) płatną do 31 grudnia 2011 r.
i dwietranszew wysokości 12.985,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć
zł 00/100)każdapłatne w terminie do 10 stycznia
2012 r. i 10 lutego 2012 r.
2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na
podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo
ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe
środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przywróceniem danej drogi
do stanu przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich
garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.
§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów
zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem
niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia
bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego
powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie
Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje się do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących
przedmiotem porozumienia, a w szczególności
Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez pracowników zatrudnionych
i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie
informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które
będą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozu-
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mienia lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej
drogi.
§ 9.
1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień
31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.
2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia
w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja 2012 r.
za transze dotacji otrzymane w miesiącach od
stycznia do kwietnia 2012 r.
3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich
faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

Poz. 5333

należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma
warunków porozumienia.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej
ze stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:
a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do
15 stycznia 2012 r.,
b) w przypadku pozostałych transzy w terminie
15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji
tj. do 15 maja 2012 r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez
wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie

STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

WÓJT
mgr inż. Krzysztof
Korzec

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

SKARBNIK
GMINY
Kazimiera Klimaj

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej i Wójtem Gminy Mędrzechów

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY MĈDRZECHÓW OBJĈTYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO
UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin
2.
1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice
3.
1325K Skrzynka - Mędrzechów
4.
1308K Bolesław - Grądy - Wola Mędrzechowska
RAZEM
PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Kilometraż
od
do
13+101 20+301
6+600 17+333
1+700
7+373
0+300
8+147

Ilość mb drogi objętej akcją
odśnieżania
piaszczenia
7.200
2.850
10.730
2.950
5.673
400
7.847
435
31.450
6.625

Uwagi

PRZYJMUJĄCY:
WÓJT
mgr inż. Krzysztof Korzec

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc
5333

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Klimaj
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POROZUMIENIE NR 4/2011
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej
pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta
Panterę – Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej
Przekazującym, a Panem Witoldem Morawcem –
Wójtem Gminy Olesno – zwanym dalej Przejmującym.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz.
526), Uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący
przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Olesno
według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do
wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada
2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 4.
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1,
Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową w wysokości 39.254,00 zł (słownie: trzydziesci dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery
złote 00/100) brutto w rozbiciu na pierwszą transzę
w wysokości 11.562,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) płatną do 31 grudnia 2011 r. i dwie transze
w wysokości 13.846,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100)
każda płatne w terminie do 10 stycznia 2012 r. i 10
lutego 2012 r.

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na
podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo
ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe na pokrycie zwiększonych
wydatków związanych z przywróceniem danej
drogi do stanu przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich
garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.
§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów
zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem
niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia
bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego
powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie
Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje się do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących
przedmiotem porozumienia, a w szczególności
Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez pracowników zatrudnionych
i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie
informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody
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dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które
będą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej
drogi.

Poz. 5334

§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez
wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie
należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma
warunków porozumienia.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.
1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień
31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.

2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia
w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja 2012 r.
za transze dotacji otrzymane w miesiącach od
stycznia do kwietnia 2012 r.

§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6
jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze
stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich
faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

PRZEKAZUJĄCY:

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:

STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do 15
stycznia 2012 r.,
b) w przypadku pozostałych transzy w terminie 15
dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj.
do 15 maja 2012 r.

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
mgr inż. Witold
Morawiec

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

SKARBNIK GMINY
Maria Nowak

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej i Wójtem Gminy Olesno

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY OLESNO OBJĈTYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów
2.
1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice
3.
1309K Zalipie - Samocice
4.
1310K Samocice - Podlipie - Ćwików - Olesno - Wielopole
5.
1311K Zalipie - Kuzie
6.
1314K Podborze - Smęgorzów
7.
1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów
8.
1315K Wielopole - Odporyszów - Breń
RAZEM

PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Kilometraż
od
do
2+440
12+761
0+000
6+600
0+000
2+317
6+383
14+316
0+000
3+426
0+000
3+262
2+180
8+633
0+000
1+460

Ilość mb drogi objętej akcją
odśnieżania
piaszczenia
10.321
1.000
6.600
500
2.317
100
7.933
1.200
3.426
200
3.262
600
6.453
400
1.460
50
41.772
4.050

Uwagi

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
mgr inż. Witold Morawiec

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc
5334

SKARBNIK GMINY
Maria Nowak
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POROZUMIENIE NR 5/2011
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej
pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta
Panterę – Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej
Przekazującym, a Panem Janem Sipiorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Szczucin – zwanym dalej
Przejmującym.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz.
526), Uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący
przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Szczucin
według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do
wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada
2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 4.
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1,
Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową w wysokości 49.500,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto
w rozbiciu na pierwszą transzę w wysokości
12.006,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześć złotych 00/100) płatną do 31 grudnia 2011 r. i dwie
transze w wysokości 18.747,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 00/100) każda płatne w terminie do 10 stycznia 2012 r. i 10 lutego 2012 r.
2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na
podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo
ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe na pokrycie zwiększonych
wydatków związanych z przywróceniem danej
drogi do stanu przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich
garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.
§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów
zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem
niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych
przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje się do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących
przedmiotem porozumienia, a w szczególności
Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez pracowników zatrudnionych
i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie
informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które
będą wynikiem nieprawidłowej realizacji poro-
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należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma
warunków porozumienia.

§ 9.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień
31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.

2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia
w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja 2012 r.
za transze dotacji otrzymane w miesiącach od
stycznia do kwietnia 2012 r.

§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6
jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze
stron.

3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich
faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY: PRZEJMUJĄCY:

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do 15
stycznia 2012 r.,
b) w przypadku pozostałych transzy w terminie 15
dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj.
do 15 maja 2012 r.

BURMISTRZ
mgr Jan Sipior

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez
wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie

SKARBNIK
GMINY
Agnieszka Makuch

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej
i Burmistrzem Miasta i Gminy Szczucin

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY SZCZUCIN OBJĈTYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1. 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin
2. 1319K Szczucin - Radgoszcz
3. 1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice
4. 1325K Skrzynka - Mędrzechów
5. 1317K Szczucin - Maniów - Borki - Załuże
6. 1318K Szczucin - Suchy Grunt - Brzezówka
RAZEM

Kilometraż
od
do
20+301 25+440
0+000
5+413
17+333 18+033
0+000
1+700
0+000 13+788
0+000 15+147

PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Ilość mb drogi objętej akcją
odśnieżania
piaszczenia
5.139
500
5.413
400
0.700
100
1.700
100
13.788
500
15.147
900
41.887
2.500

Uwagi

PRZEJMUJĄCY:
BURMISTRZ
mgr Jan Sipior

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc
5335

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Makuch
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POROZUMIENIE NR 6/2011
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej
pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta
Panterę – Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej
Przekazującym, a Panem Markiem Lupą – Wójtem
Gminy Radgoszcz – zwanym dalej Przejmującym.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80
poz. 526), Uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi.
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący
przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Radgoszcz
według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do
wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada
2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 4.
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1,
Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) brutto w rozbiciu
na pierwszą transzę w wysokości 12.006,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy sześć złotych 00/100)
płatną do 31 grudnia 2011 r. i dwie transze
w wysokości 17.497,00 zł (słownie: siedemnaście
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych
00/100) każda płatne w terminie do 10 stycznia
2012 r. i 10 lutego 2012 r.
2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na
podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia
obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie,
Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków
związanych z przywróceniem danej drogi do stanu
przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich
garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.
§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów
zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem
niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia
bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego
powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie
Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje się do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących
przedmiotem porozumienia, a w szczególności
Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez pracowników zatrudnionych
i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych
z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie
informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które
będą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozu-
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należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma
warunków porozumienia.

§ 9.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień
31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.

2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia
w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja 2012 r.
za transze dotacji otrzymane w miesiącach od
stycznia do kwietnia 2012 r.

§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6
jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze
stron.

3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich
faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do 15
stycznia 2012 r.,
b) w przypadku pozostałych transzy w terminie 15
dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj.
do 15 maja 2012 r.

WÓJT
mgr inż. Marek Lupa

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez
wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie

SKARBNIK
GMINY
mgr Halina Brożek

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej i Wójtem Gminy Radgoszcz

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY RADGOSZCZ OBJĈTYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO
UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

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

1322K Dąbrowa Tarnowska - Radgoszcz
1319K Szczucin - Radgoszcz
1318K Szczucin - Suchy Grunt - Radwan
1327K Radgoszcz - Narożniki
1326K Jamy - Małec
1323K Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny
1324K Nieczajna Górna - Smyków - Nowa Ja7.
strząbka
RAZEM
PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Kilometraż
od
do
6+822 14+388
5+413 12+492
15+147 17+568
0+000
4+077
9+456 11+521
0+000 15+174
3+123

8+316

Ilość mb drogi objętej akcją
odśnieżania
piaszczenia
7.566
1.720
7.079
700
2.421
150
4.077
1.350
2.065
50
15.174
4.615
5.193

1.000

43.575

9.585

Uwagi

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
mgr inż. Marek Lupa

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera
SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc
5336

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Brożek
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POROZUMIENIE NR 24.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY TARNÓW
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie opracowania projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401K relacji Nowodworze Rzuchowa w m. Nowodworze.
zawarte w dniu 5 października 2011r. w Tarnowie
pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosława Banacha - Wicestarostę
a Gminą Tarnów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez :
1. Grzegorza Kozioła- Wójta Gminy
w sprawie opracowania projektu technicznego chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1401K relacji Nowodworze
- Rzuchowa w miejscowości Nowodworze.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) oraz
art. 8 ust. 2a,3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.)
§ 2.
1. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji
zadanie pn. "Opracowanie projektu technicznego
chodnika przy drodze powiatowej nr 1401K relacji
Nowodworze -Rzuchowa w miejscowości Nowodworze".
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tarnów.
2. Inwestor zobowiązuje sie wykonać wszelkie czynności
konieczne do opracowania tego projektu uzyskać
wymagane uzgodnienia oraz dokonać wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wartości zadania określonego w § 2 tego porozumienia.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 1 000zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 90 1130 1235 0012 1031 6220 0001
w Banku
Gospodarstwa
Krajowego
o/Tarnów
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez
Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru dokumentacji oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności uzgodnienia
warunków
do
projektowania
oraz
projektu
i rozliczania dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd
Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 9 grudnia 2011r.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski

Gmina Tarnów

3. Uzgodnić warunki do projektowania oraz projekt
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tarnowie z siedzibą
w Zgłobicach.

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Grzegorz Kozioł

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w §2 w następujący sposób:

Wicestarosta
Mirosław Banach

1.

5337

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
na wykonanie tego zadania.
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POROZUMIENIE NR 29.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY TARNÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie opracowania dokumentacji technicznej ņcieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371K relacji
Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki
zawarte w dniu 28 października 2011r w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej
Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosława Banacha - Wicestarostę
a Gminą Tarnów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez :
1. Grzegorza Kozioła- Wójta Gminy
w sprawie opracowania dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371K relacji
Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) oraz
art. 8 ust. 2a,3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.)
§ 2.
1. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji
zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej
ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr
1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m.
Jodłówka Wałki."
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tarnów.
2. Inwestor zobowiązuje sie wykonać wszelkie czynności
konieczne do opracowania tego projektu uzyskać
wymagane uzgodnienia oraz dokonać wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
3. Uzgodnić warunki do projektowania oraz projekt
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tarnowie z siedzibą
w Zgłobicach.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w §2 w następujący sposób:
1.

5338

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wartości zadania określonego w § 2 tego porozumienia.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 1 000zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 90 1130 1235 0012 1031 6220 0001
w Banku
Gospodarstwa
Krajowego
o/Tarnów
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez
Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru dokumentacji oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności uzgodnienia
warunków
do
projektowania
oraz
projektu
i rozliczania dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd
Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 15 grudnia 2011r.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski

Gmina Tarnów

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Grzegorz Kozioł

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