DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 526

Kraków, dnia 15 listopada 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
5341
5342
5343

–
–
–

Zarządu Powiatu Myņlenickiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

35500

Zarządu Powiatu Myņlenickiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

35503

Zarządu Powiatu Myņlenickiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

35504

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5344
5345

–
–

Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 wrzeņnia 2011 r. w sprawie zmniejszenia
opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.

35506

Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 wrzeņnia 2011 r. w sprawie zwiĉkszenia
wysokoņci ņrodków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej

35507

UCHWAŁY RAD GMIN:
5346

5347
5348

–

–
–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych
prowadzonych przez Gminĉ Alwernia.

35507

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2012 rok

35507

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011 r. w sprawie : okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych

35509

5349

–

Rady Gminy Babice z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Rady Gminy Babice Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005r.

35511

5350

–

Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 wrzeņnia 2011 r. w sprawie: okreņlenia
szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należnoņci pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmiec oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalnoņci pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną,
a także wskazania organu do tego uprawnionego

35512

Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 wrzeņnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉżnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Chełmiec.

35514

Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 wrzeņnia 2011 r. w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych stanowiących własnoņć Gminy Chełmiec na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

35514

Rady Gminy Jodłownik z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2011 rok.

35516

5351

5352

5353

–

–

–
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5354
5355

5356
5357

5358

5359
5360
5361

–
–

–
–

–

–
–
–

– 35498 –

Poz. 5341

Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2011 rok.

35521

Rady Gminy Klucze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2011r. w sprawie:
zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.

35526

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Krzeszowice

35527

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XIII/156/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 wrzeņnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.

35530

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały
Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr
III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia
2010 r.

35538

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci

35570

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci

35572

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego

35572

5362

–

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie opłaty targowej

35587

5363

–

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych

35588

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muszyna 1.”*

35590

Rady Gminy Oņwiĉcim z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: utworzenia
samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oņwiĉcim” oraz uchwalenia jej statutu.

35596

Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XXVII/207/08 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Oņrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu.

35602

Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.

35602

Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: wysokoņci stawek
podatku od ņrodków transportowych.

35604

Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr III/10/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r., Uchwały Nr VII/42/07
Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r., Uchwały Nr IX/52/07 Rady Gminy
Pcim z dnia 25 maja 2007 r. i Uchwały Nr XVII/110/07 Rady Gminy Pcim z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leņnego
i podatku od nieruchomoņci w drodze inkasa, ustalenia inkasentów, wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.

35606

5364

5365

5366

5367
5368
5369

*

–

–

–

–
–
–

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzglĉdnia ewentualnych czynnoņci nadzorczych podejmowanych
przez Wojewodĉ Małopolskiego.
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5370

5371

5372

5373

5374

–

–

–

–

–

– 35499 –
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Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoņci
stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim
z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim
dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

35606

Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie okreņlenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku
leņnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Pcim z dnia 23 października
2008 r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy
Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do
podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego i Uchwały
Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego.

35607

Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia
29 grudnia 2010 r.

35618

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2011.

35624

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci w 2012 roku.

35628

5375

–

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomoņci w 2012 roku.

35629

5376

–

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych w 2012 roku.

35629

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: ustalenia
stawek i poboru opłaty targowej w 2012 roku.

35632

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: ustalenia
opłaty za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminĉ Raciechowice.

35633

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zmiany
budżetu gminy na 2011 rok.

35634

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

35641

Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

35642

Rady Gminy Uņcie Gorlickie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
budżetu Gminy Uņcie Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Uņcie Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku

35648

Rady Gminy Trzciana z dnia 26 wrzeņnia 2011 r. w sprawie okreņlenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji.

35657

Rady Gminy Trzciana z dnia 26 wrzeņnia 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu
Placówek Oņwiatowych w Trzcianie.

35657

rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: ustalenia
opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.

35675

5377
5378

5379
5380
5381

5382

5383

5384
5385

–
–

–
–
–

–

–

–
–
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POROZUMIENIA:
5386

5387

5388

5389

5390

5391

5392

–

–

–

–

–

–

–

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawie uzupełniania etatu przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w Szkole Podstawowej w Oleņnie

35676

Powiatu Wadowickiego i Powiatu Myņlenickiego z dnia 22 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie przyjĉcia przez Powiat Myņlenicki realizacji powierzonego przez
Powiat Wadowicki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wadowickiego usług ņwiadczonych przez Ņrodowiskowy
Dom Samopomocy w Sułkowicach

35677

Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Skrzyszów z dnia 14 lipca 2011 r. zawarte
pomiĉdzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Tarnowa Pana Ryszarda Ņcigałĉ przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy
Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana

35678

Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Lisia Góra z dnia 14 lipca 2011 r. zawarte
pomiĉdzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Tarnowa Pana Ryszarda Ņcigałĉ przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana
Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat

35679

Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Tarnów z dnia 14 lipca 2011 r. zawarte pomiĉdzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Tarnowa Pana Ryszarda Ņcigałĉ przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana
Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy

35680

Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec zadania własnego Powiatu Nowotarskiego p.n.
„Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinków dróg powiatowych
nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin oraz nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche –
Chochołów w m. Ratułów”.

35681

Starosty Nowotarskiego z dnia 13 wrzeņnia 2011 r. w sprawie powierzenia
przez Powiat Nowotarski prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu
funkcji inwestora robót budowlanych obejmującej przebudowĉ drogi powiatowej

35683

5341
5341

UCHWAŁA NR 274/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŊetowych na rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myņlenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myņlenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala siĉ,
co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje siĉ nastĉpujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ, rozdział 60014
- Drogi publiczne powiatowe, w dziale 801 – OŅWIATA
I WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, rozdział 80140 -

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
oņrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80195 Pozostała działalnoņć w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85204 Rodziny zastĉpcze, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki
interwencji kryzysowej, w dziale 854 - EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdział 85406 - Poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, rozdział 85495 - Pozostała działalnoņć,
w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, rozdział 92105 - Pozostałe zadania
w zakresie kultury:
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Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:
Dział
600

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

Zwiĉkszenia
w złotych
11 934

Zmniejszenia
w złotych

11 934
11 934

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
801
80120

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

80130

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

I. wydatki bieŊące, w tym:

80140

(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
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
oņrodki dokształcania zawodowego
W tym:

Zwiĉkszenia
w złotych
15 934
15 934

Zmniejszenia
w złotych
4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000
11 934
11 934
38 508
5 300
5 300
5 300
5 300
33 208
33 208
33 208
23 850
9 358
9 358

I. wydatki bieŊące, w tym:

80195

9 358
9 358

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

9 358
29 150

I. wydatki bieŊące, w tym:

851
85149

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej

38 508

29 150
29 150
29 150
407
407

407
407
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W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

852
85204

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastĉpcze
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

85220

(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 ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki interwencji kryzysowej
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

854
85406

(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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

85446

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:

407
407

407
407
10 000
6 700

10 000
6 700

6 700
1 700

6 700
6 700
6 700

1 700
5 000
3 300

3 300

3 300
3 300

3 300
3 300
3 300

3 300
5 300
5 300

5 300
3 492
3 492
3 492

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

3 492
1 808

I. wydatki bieŊące, w tym:

921
92105

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

5 300

5 300
5 300

I. wydatki bieŊące, w tym:

85495

407
407

1 808
1 808
1 808
8 150

8 150

8 150

8 150

8 150

8 150
8 150
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Poz. 5341,5342

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Wydziałowi Finansowo-Ksiĉgowemu Starostwa Powiatowego w Myņlenicach.

500
7 650
8 150

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Józef Tomal

5341

5342
5342

UCHWAŁA NR 277/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŊetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myņlenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myņlenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala siĉ,
co nastĉpuje:

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85321 - Zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawnoņci:
2011:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok

§ 1. Dokonuje siĉ nastĉpujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
Dział
754

853

WYSZCZEGÓLNIENIE
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej
w tym:

Zwiĉkszenia
w złotych
9 280

Zmniejszenia
w złotych

9 280

a) dochody bieŊące, w tym:

9 280

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci
w tym:

9 280

a) dochody bieŊące, w tym:

1 070

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

1 070

1 070
1 070

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

754
75411

WYSZCZEGÓLNIENIE
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

Zwiĉkszenia
w złotych
9 280
9 280
9 280
9 280

Zmniejszenia
w złotych

Dziennik Urzĉdowy
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Poz. 5342,5343

w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci
W tym:

9 280
1 070
1 070

I. wydatki bieŊące, w tym:

1 070
1 070

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Wydziałowi Finansowo-Ksiĉgowemu Starostwa Powiatowego w Myņlenicach.

1 070

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Józef Tomal

5342

5343
5343

UCHWAŁA NR 286/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budŊetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 257 pkt.
1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myņlenickiego
na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myņlenickiego
z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011r.
Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje siĉ nastĉpujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 020 – LEŅNICTWO, rozdział 02001 - Gospodarka leņna, w dziale 710 – DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA,
rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w dziale 750 - ADMINISTRACJA PU
Dział
020

BLICZNA, rozdział 75011 - Urzĉdy wojewódzkie, rozdział
75020- Starostwa powiatowe, w dziale 801 – OŅWIATA
I WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, rozdział 80123 - Licea profilowane, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego,
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiĉkszenia
w złotych

LEŅNICTWO
Gospodarka leņna
w tym:

a) dochody bieŊące, w tym:

Zmniejszenia
w złotych
500
500
500
500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

020
02001

WYSZCZEGÓLNIENIE
LEŅNICTWO
Gospodarka leņna
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Zwiĉkszenia
w złotych

Zmniejszenia
w złotych
500
500
500
500

Dziennik Urzĉdowy
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(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

750
75011

(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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy wojewódzkie
W tym:

Poz. 5343
500
7 689
7 689

7 689
7 689

7 689
7 689

7 689
7 689

7 689
7 689
99 403

I. wydatki bieŊące, w tym:

75020

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Starostwa powiatowe
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
801
80120

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieŊące, w tym:

80123

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
z tego:
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
Licea profilowane
W tym:

89 403
89 403
89 403
99 403

10 000

41 200
41 200

10 000
10 000
10 000

41 200
58 203
58 203
60 448
13 547
13 547
7 334

80130

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

54 854
6 390
6 390

7 334
6 213

6 390
6 390
6 390

6 213
6 213
17 195

I. wydatki bieŊące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Szkoły zawodowe
W tym:

99 403
89 403

17 195
17 195
17 195
46 901

31 269

46 901
46 901

31 269

Dziennik Urzĉdowy
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(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
z tego:
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
dotacje podmiotowe
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
W tym:

46 901
31 269
31 269

3 492

I. wydatki bieŊące, w tym:

85407

3 725
3 725

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Placówki wychowania pozaszkolnego
W tym:

3 725
5 361

I. wydatki bieŊące, w tym:

85410

5 361
5 361

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Internaty i bursy szkolne
W tym:

5 361
3 492

I. wydatki bieŊące, w tym:

3 492
3 492

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Wydziałowi Finansowo-Ksiĉgowemu Starostwa Powiatowego w Myņlenicach.

31 269
9 086
3 725

3 492

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Józef Tomal

5343

5344
5344

UCHWAŁA NR IX/71/11
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 15 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 79 b
i art. 98 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
z późn. zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1.
1. Zmniejsza siĉ opłatĉ za wydanie dowodu rejestracyjnego do kwoty 28,50 zł osobom, które są obowiązane
ubiegać siĉ o wydanie tego dokumentu z powodu
zmian stanu faktycznego w zakresie adresu właņciciela lub posiadacza pojazdu, spowodowanych zmianami administracyjnymi.
5344

2. Zmniejsza siĉ opłatĉ za wydanie nowego prawa jazdy
do kwoty 53,50 zł osobom, które są obowiązane
ubiegać siĉ o wydanie tego dokumentu z powodu
zmian stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy,
spowodowanej zmianami administracyjnymi.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania do 29.02.2012 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Poz. 5345,5346,5347

5345
5345

UCHWAŁA NR IX/74/11
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 15 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie zwiĉkszenia wysokoņci ņrodków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. Nr 142
poz.1592 z późń.zm.) oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r.
Nr 175 poz.1362 z późń.zm.) Rada Powiatu Gorlickiego
uchwala co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno

§ 1. Zwiĉksza do kwoty 700 zł wysokoņć ņrodków
finansowych na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej, ustalonych na podsatwie art.85a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5345

5346
5346

UCHWAŁA NR XIV/96/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za
ņwiadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminĉ Alwernia.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8, art.18 ust.2 pkt.15,
art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5 w związku
z art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r.
o systemie oņwiaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572
z późn. zm.) Rada Miejska w Alwerni uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale Nr X/61/2011 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za
ņwiadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminĉ Alwernia wprowadza
siĉ nastĉpujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.
1. Za ņwiadczenia przedszkoli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającym poza czas okreņlony w §1 ustala sie opłatĉ w wysokoņci 2,00 zł
za każdą rozpoczĉtą godzinĉ pobytu dziecka
w przedszkolu.

3. Ņwiadczenia przedszkoli w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu przekraczającym poza wymiar zajĉć przeznaczonych na realizacjĉ podstawy programowej obejmują zajĉcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne, w szczególnoņci:
1) fachową opiekĉ pedagogiczną,
2) zajĉcia wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
4) zajĉcia relaksacyjno-wyciszające, gry i zabawy
dostosowane do wieku i możliwoņci dziecka."
2. W §3 skreņla sie ustĉp 3, 4, 5.
3. § 6 skreņla siĉ.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 wrzeņnia 2011r., przy czym opłaty za ņwiadczenia
przedszkoli w okresie przed datą wejņcia w życie niniejszej uchwały nie wzrastają.

2. Ustala siĉ opłatĉ w wysokoņci 20,00 zł za każdą
rozpoczĉtą godzinĉ pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas wykraczający poza godziny otwarcia
przedszkola.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek

5346

5347
5347

UCHWAŁA NR XV/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2012 rok
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. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm. ), w związku z art. 5 ust. 1 - 4, art. 20b i art. 20c
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ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm. ), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 ), z uwzglĉdnieniem rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis ( Dz, Urz. UE L, Nr 379 z 28.12.2006r.) - Rada
Miejska w Alwerni uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Alwernia ustala siĉ nastepujące roczne stawki podatku od nieruchomoņci:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,70 zł
b) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 3,89 zł
c) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni- 0,12 zł
2) Od budynków lub ich czĉņci :
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,53 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 18,80 zł,
c) zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie ņwiadczenia usług dla rolnictwa
i związanych wyłącznie z wykonywaniem tej działalnoņci - od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 9,59 zł,
d) zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,12 zł,
e) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł,
f) od pozostałych budynków, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,71 zł.
3) Od budowli lub ich czĉņci:
a) obejmujących sieci wodno-kanalizacyjne wykorzystywane do prowadzenia działalnoņci gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodĉ oraz
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ņcieków
- od ich wartoņci okreņlonej w art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 0,5 %,
b) od pozostałych budowli lub ich czĉņci związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej - od ich
wartoņci okreņlonej na podstawie art.4 ust.1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- 2%.
§ 2.
1. Różnica pomiĉdzy stawką podstawową (18,80 zł),
okreņloną w § 1 pkt 2 lit b), a stawką preferencyjną
(9,59 zł ), okreņloną w § 1 pkt 2 lit. c) w odniesieniu
do podatników prowadzących działalnoņć gospodar-
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czą bez wzglĉdu na formĉ organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania stanowi pomoc de minimis,
której udzielanie nastĉpuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji ( WE ) nr 1998/2006 z 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r. ) i w związku z tym projekt niniejszej
uchwały został zgłoszony Prezesowi UOKIK.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 w odniesieniu do podatników prowadzących działalnoņć gospodarczą bez wzglĉdu na formĉ organizacyjnoprawną oraz sposobów finansowania mają zastosowanie wobec wszystkich , z wyjątkiem;
1) podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury,
2) podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotĉ Europejską (Dz. Urz. WE C
235 z dnia 24.12.2002r. ),
3) podmiotów
gospodarczych
działających
w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w nastĉpujących przypadkach:
a) kiedy wysokoņć pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub iloņci takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objĉte pomocą,
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej
przekazania w czĉņci lub w całoņci producentom
surowców.
4) na działalnoņć związaną z wywozem do państw
trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy
bezpoņrednio związanej z iloņcią wywożonych
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalnoņci eksportowej,
5) podmiotów działających w sektorze wĉglowym,
6) podmiotów gospodarczych prowadzących działalnoņć zarobkową w zakresie drogowego transportu
towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych
do transportu drogowego,
7) podmiotów gospodarczych znajdujących siĉ
w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiĉbiorstw ( Dz. Urz. WE C 244
z 1.10.2004r. ),
8) na działalnoņć uwarunkowaną pierwszeństwem
korzystania z towarów krajowych w stosunku do
towarów sprowadzonych z zagranicy.
3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być
udzielona, jeżeli wartoņć pomocy brutto uzyskanej
przez przedsiĉbiorcĉ na mocy przepisów niniejszej
uchwały łącznie z wartoņcią brutto innej pomocy de
minimis, otrzymanej przez przedsiĉbiorcĉ w ciągu
bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro brutto.
4. Dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego pułap, o którym mowa
w ust. 3 nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35509 –

5. Podatnik, prowadzący działalnoņć gospodarczą bez
wzglĉdu na formĉ organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie
zapis § 2 ust. 1 uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomoņci na dany rok podatkowy sporządzoną na właņciwym formularzu :
1) informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegajacy siĉ o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53,
poz. 311),
2) wszystkich zaņwiadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega siĉ
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oņwiadczenia o wielkoņci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oņwiadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
4) zaņwiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoņci
gospodarczej lub aktualnego wypisu z Krajowego
Rejestru Sądowego.
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pułapu pomocy de minims okreņlonego w ust. 3 i 4,
w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.
§ 3. Pobór podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych odbywać siĉ bĉdzie za poņrednictwem inkasentów lub na rachunek bankowy Urzĉdu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LIX/432/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
na 2011 rok.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Gminy Alwernia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzĉdu Miejskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek

6. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach
niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia
organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu
5347
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UCHWAŁA NR XV/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 25 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. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), w związku z art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 ) -

I. OD SAMOCHODÓW CIĈŉAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ:
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

stawka podatku
w złotych
668,00
743,00
1023,00

Rada Miejska w Alwerni u c h w a l a co nastĉpuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Alwernia wprowadza siĉ
nastĉpujące roczne stawki podatku od ņrodków transportowych:

II. OD SAMOCHODÓW CIĈŉAROWYCH W ZALEŉNOŅCI OD LICZBY OSI, DOPUSZCZALNEJ MASY CAŁKOWITEJ
POJAZDU I RODZAJU ZAWIESZENIA:

dopuszczalna masa całkowita
w tonach
a) nie mniej niż 12 t i mniej niż 13 t
b) nie mniej niż 13 t i mniej niż 14 t
c) nie mniej niż 14 t i mniej niż 15 t
d) nie mniej niż 15 t i wiĉcej

stawka podatku w złotych
1. dwie osie
1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym
2) inny system zawieszelub zawieszeniem uznanym za równowaŊnia osi
ne
1180,00
1194,00
1246,00
1253,00
1299,00
1313,00
1365,00
1557,00
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a) nie mniej niż 12 t i mniej niż 17 t
b) nie mniej niż 17 t i mniej niż 19 t
c) nie mniej niż 19 t i mniej niż 21 t
d) nie mniej niż 21 t i mniej niż 23 t
e) nie mniejniż 23 t i mniej niż 25 t
f) nie mnie niż 25 t i wiĉcej
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2. trzy osie
1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŊne
1653,00
1712,00
2019,00
2107,00
2231,00
2356,00

2) inny system zawieszenia osi
1668,00
1728,00
2041,00
2132,00
2252,00
2380,00

3.cztery osie i wiĉcej

a) nie mnie niż 12 t i mniej niż 25 t
b) nie mniej niż 25 t i mniej niż 27 t
c) nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t
d) nie mniej niż 29 t i mniej niż 31 t
e) nie mniej niż 31 t i wiĉcej

1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŊne
2085,00
2168,00
2249,00
2380,00
2440,00

2) inny system zawieszenia osi
2107,00
2189,00
2276,00
2978,00
2978,00

III. OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŉYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ
LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW:
dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 t i poniżej 12 t

stawka podatku w złotych
1052,00

IV. OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŉYWANIA ŁĄCZNIE
Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW:
dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów
w tonach
a) nie mniej niż 12 t i mniej
niż 18 t
b) nie mniej niż 18 t i mniej
niż 25 t
c) nie mniej niż 25 t i mniej
niż 31 t
d) nie mniej niż 31 t do 36 t
włącznie
e) powyżej 36 t

a) nie mniej niż 12 t do 36 t
włącznie
b) powyżej 36 t i mniej niż
40 t
c) nie mniej niż 40 t i wiĉcej

stawka podatku w złotych
1. dwie osie
1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŊne

2) inny system zawieszenia osi

1201,00

1239,00

1276,00

1292,00

1349,00

1365,00

1757,00

2302,00

1761,00

2418,00

2. trzy osie
1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŊne

2) inny system zawieszenia osi

1549,00

2142,00

1552,00

2144,00

2142,00

2978,00

V. OD PRZYCZEP I NACZEP, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŅCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO, UŉYWANYCH ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW:
dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 t i poniżej 12 t

stawka podatku w złotych
207,00
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VI. OD PRZYCZEP I NACZEP, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŅCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO, UŉYWANYCH ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW, LICZBIE OSI I RODZAJU ZAWIESZENIA:
stawka podatku w złotych
dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

1. jedna oņ

a) nie mniej niż 12 t i mniej niż 18 t
b) nie mniej niż 18 t i mniej niż 25 t
c) nie mniej niż 25 t do 36 t włącznie
d) powyżej 36 t

1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŊne
298,00
449,00
632,00
728,00

a) nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t
b) nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t
c) nie mniej niż 33 t do 36 t włącznie
d) powyżej 36 t i mniej niż 38 t
e) nie mniej niż 38 t i powyżej

2. dwie osie
1)oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaŊne
659,00
762,00
1056,00
1058,00
1430,00

2) inny system zawieszenia osi
309,00
457,00
698,00
790,00

2)inny system zawieszenia
osi
684,00
1056,00
1603,00
1612,00
2114,00

3. trzy osie

a) nie mniej niż 12 t do 36 t włącznie
b) powyżej 36 t i mniej niż 38 t
c) nie mniej niż 38 t i powyżej

1) oņ jezdna z zawiesz. pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŊne
841,00
842,00
1173,00

2) inny system zawieszenia osi
1173,00
1180,00
1593,00

VII. OD AUTOBUSU W ZALEŉNOŅCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA:
liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niż 30
równa lub wyższa niż 30

stawka podatku w złotych
760,00
1692,00

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków
transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzĉdu Miejskiego w Alwerni.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Gminy Alwernia.
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UCHWAŁA NR XIV/98/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 27 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005r.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2

pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala siĉ co nastĉpuje:
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§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy Babice
Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005r. – Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice
wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie ņwiadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym powinien zawierać w szczególnoņci:
1) imiĉ i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj ņwiadczenia o jakie ubiega siĉ wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny),
4) pożądaną formĉ ņwiadczenia inna niż forma pieniĉżna. W przypadku ubiegania siĉ o pokrycie
kosztów całkowitych lub czĉņciowych kosztów
udziału w zajĉciach edukacyjnych podaje siĉ informacje o tych zajĉciach i o podmiocie prowadzącym zajĉcia edukacyjne,
5) dane uzasadniające przyznanie ņwiadczenia pomocy materialnej, w tym zaņwiadczenie albo
oņwiadczenie
o wysokoņci
dochodów,
z zastrzeżeniem ust. 2.”
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poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku
ubiegania siĉ o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze ņwiadczeń pieniĉżnych
z pomocy społecznej, zamiast zaņwiadczenia albo
oņwiadczenia o wysokoņci dochodów przedkłada siĉ
zaņwiadczenie albo oņwiadczenie o korzystaniu ze
ņwiadczeń pieniĉżnych z pomocy społecznej.”
3. Po ust. 2 dodaje siĉ ust. 2a w brzmieniu: „Oņwiadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 2, składa siĉ pod
rygorem odpowiedzialnoņci karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oņwiadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli nastĉpującej treņci: „Jestem ņwiadomy odpowiedzialnoņci karnej za
złożenie fałszywego oņwiadczenia.”. Klauzula ta zastĉpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoņci karnej
za składanie fałszywych zeznań.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza siĉ zaņwiadczenie
albo oņwiadczenie o wysokoņci dochodów z miesiąca

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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UCHWAŁA NR XII/166/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 12 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie: okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu naleŊnoņci pieniĉŊnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmiec oraz jej jednostkom podległym oraz
warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną,
a takŊe wskazania organu do tego uprawnionego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z późn. zm.) , art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240) oraz art. 4 ust. 1 i art.13 pkt.2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2010
roku Nr 17 poz. 95). Rada Gminy uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należnoņci pieniĉżnych o charakterze cywilnoprawnym , zwanych
dalej „należnoņciami” , do których nie stosuje siĉ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja
Podatkowa przypadających Gminie Chełmiec oraz jej
jednostkom podległym, a także okreņla organy i osoby
do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleŊnoņciach – oznacza to należnoņć główną oraz
należnoņci uboczne, tj. odsetki ustawowe i koszty dochodzenia tych należnoņci (koszty sądowe, egzekucyjne i inne), wynikające w szczególnoņci z dokumentu

ksiĉgowego (faktury, rachunku, noty ksiĉgowej),
umowy lub porozumienia, którego dotyczy,
2) jednostkach podległych – należy przez to rozumieć
Gminne Jednostki Organizacyjne,
3) dłuŊniku – należy przez to rozumieć osobĉ fizyczną ,
osobĉ prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowoņci prawnej,
4) uldze – oznacza to umorzenie w całoņci lub w czĉņci,
odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należnoņci,
5) przedsiĉbiorcy – rozumie siĉ przez to przedsiĉbiorcĉ
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalnoņci gospodarczej (Dz.U. z 2007r.
Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami),
6) organie uprawnionym – oznacza to organ wymieniony w § 5 i 6 uchwały,
7) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbĉdne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygniĉcia sprawy,
8) wzglĉdach społecznych – oznacza to przypadki losowe np. długotrwałe leczenie na wskutek choroby lub
wypadku, utrata lub uszkodzenie mienia, pożar, zalanie itp.
§ 3.
1. NaleŊnoņci pieniĉŊne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Chełmiec, na pisemny
wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych
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wzglĉdami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególnoņci możliwoņciami płatniczymi dłużnika oraz
uzasadnionym interesem publicznym jednostki , mogą :
1) mieć odroczony termin spłaty całoņci lub czĉņci ,
2) mieć rozłożoną na raty płatnoņć całoņci lub czĉņci ,
3) być odroczone lub rozłożone na raty zapłaty zaległych należnoņci wraz z odsetkami za zwłokĉ,
4) być umorzone w całoņci lub w czĉņci zaległe należnoņci lub odsetki za zwłokĉ.
2. Umorzenie należnoņci głównej jest równoznaczne
z umorzeniem związanych z tą należnoņcią odsetek za
opóźnienie.
3. Wniosek o umorzenie należnoņci powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należnoņci
należy przeprowadzić wszechstronne postĉpowanie
wyjaņniające i podjąć próby ņciągniĉcia należnoņci.
4. Złożenie wniosku o umorzenie należnoņci nie skutkuje
cofniĉciem pozwu w przypadku toczącego siĉ postĉpowania sądowego.
5. Od należnoņci, której termin spłaty odroczono lub
rozłożono na raty, nie pobiera siĉ odsetek za zwłokĉ
za okres od wydania jednostronnego oņwiadczenia
woli lub zawarcia porozumienia do upływu terminu
spłaty.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci należnoņci odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokoņci ustalonych rat, należnoņć staje siĉ natychmiast wymagalna
wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokĉ
obliczonymi od pierwotnych terminów płatnoņci.
Przez spełnienie terminu spłaty uważa siĉ datĉ faktycznego wpływu należnoņci na rachunek bankowy
wierzyciela.
7. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej
wysokoņci do dnia dokonania wpłaty.
8. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie
od dnia złożenia wniosku do dnia dorĉczenia dłużnikowi porozumienia lub dokonania innej czynnoņci
zwalniającej z długu.
9. Okres odroczenia terminu płatnoņci nie może być
dłuższy niż 6 miesiĉcy.
10. Okres spłaty należnoņci rozłożonej na raty nie może
być dłuższy niż 72 miesiące.
§ 4.
1. Należnoņci mogą być umarzane z urzĉdu w całoņci,
jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrĉbnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartoņć nie
przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna – została wykreņlona z właņciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należnoņć, a odpowiedzialnoņć z tytułu należnoņci nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postĉpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siĉ
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kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należnoņci lub postĉpowanie egzekucyjne
okazało siĉ nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należnoņci mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Decyzja o umorzeniu należnoņci musi być poprzedzona postĉpowaniem wyjaņniającym, które wykaże
przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Kwoty należnoņci tego samego dłużnika wynikające
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 5. Do umorzenia należnoņci uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Chełmiec - jeżeli wartoņć należnoņci nie
przekracza kwotĉ 10 000,00 zł,
2) Wójt Gminy Chełmiec po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Gminy – jeżeli kwota należnoņci przekracza
10 000,00 zł
§ 6. Do odraczania terminów płatnoņci lub rozkładania na raty wierzytelnoņci uprawnieni są:
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
2) Wójt Gminy Chełmiec
§ 7.
1. Umorzenie należnoņci oraz odroczenie terminu jej
spłaty lub rozłożenie płatnoņci na raty nastĉpuje
w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa
cywilnego (jednostronne oņwiadczenie woli, umowa,
porozumienie).
2. Umorzenie należnoņci , a także udzielanie ulg w ich
spłacaniu nastĉpuje:
1) w odniesieniu do należnoņci o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należnoņci wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
3. Wójt Gminy Chełmiec w drodze jednostronnego
oņwiadczenia woli może zdecydować o niedochodzeniu należnoņci, która wraz z odsetkami nie przekracza dwukrotnoņci wartoņci kosztów upomnienia
w postĉpowaniu egzekucyjnym.
§ 8. Wójt Gminy Chełmiec w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Gminy
informacjĉ o udzielonych ulgach.
§ 9. Do udzielania ulg bĉdących pomocą publiczną
w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalnoņć gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĉpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Ulga może być
udzielona na wniosek dłużnika.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XI/161/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie
okreņlenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należnoņci pieniĉżnych mających cha-
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rakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmiec
oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

§ 11. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Chełmiec.
5350
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5351

UCHWAŁA NR XII/179/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 12 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉŊnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
poŊarniczych dla członków Ochotniczych StraŊy PoŊarnych w Gminie Chełmiec.
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 28
ust 1-3 ustawy o z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380
z późn. zm) Rada Gminy Chełmiec uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym otrzymuje ekwiwalent pieniĉżny w wysokoņci 16 zł za każdą godzinĉ
udziału w działaniu ratowniczym
§ 2. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminĉ otrzymuje
ekwiwalent pieniĉżny w wysokoņci 16 zł za każdą godzinĉ udziału w szkoleniu pożarniczym.

nieobecnoņci w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
§ 4. Ekwiwalent wypłacany bĉdzie z budżetu gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Chełmiec
§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/146/2011 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉżnego za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Chełmiec.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty publikacji

§ 3. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 i 2, nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej za czas

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XIII/203/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 28 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie zasad najmu lokali uŊytkowych stanowiących własnoņć Gminy Chełmiec na czas oznaczony dłuŊszy niŊ
3 lata lub na czas nieoznaczony z wyłączeniem lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 40
ust. 2 pkt. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.zm.) art. 37
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoņciami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), Rada Gminy Chełmiec
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ zasady najmu lokali użytkowych
stanowiących własnoņć Gminy Chełmiec na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
z wyłączeniem lokali mieszkalnych jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała VII/48/2003 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad dysponowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własnoņć komunalną Gminy Chełmiec oraz
ustalenia minimalnych stawek czynszowych za wynajem tych lokali.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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ziomie nie niższym niż okreņlone w zarządzeniu
o którym mowa w ust. 2,
b) w sytuacjach okreņlonych w ust. 1 albo w sytuacji
gdy pierwszy przetarg zakończy siĉ wynikiem negatywnym, wójt może obniżyć stawkĉ czynszu, poniżej stawki minimalnej, jednak nie wiĉcej niż o 50%
tej stawki,
c) jeżeli drugi przetarg zakończy siĉ wynikiem negatywnym, stawkĉ czynszu najmu ustala siĉ w drodze
negocjacji.

Załącznik
do uchwały Nr XIII/203/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 28 wrzeņnia 2011 r.
Zasady najmu lokali uŊytkowych stanowiących
własnoņć Gminy Chełmiec na czas oznaczony dłuŊszy
niŊ 3 lata lub na czas nieoznaczony z wyłączeniem
lokali mieszkalnych
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Z zaostrzeniem § 2 lokale użytkowe stanowiące własnoņć Gminy Chełmiec oddaje siĉ w najem w trybie:
a) przetargowym,
b) bezprzetargowym.
2. Zasady przeprowadzenia przetargu ustala Wójt Gminy Chełmiec w drodze zarządzenia.
3. Oddanie lokali użytkowych w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Gminy Chełmiec wyrażonej w uchwale.
Rozdział 2
Zasady wynajmowania lokali uŊytkowych
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4. Czynsz najmu lokalu użytkowego bĉdzie podlegał
waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku
stosownie do wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanego przez Prezesa GUS.
5. Waloryzacja stawki czynszu bĉdzie uwzglĉdniania
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy.
6. Z tytułu najmu, Najemca jest zobowiązany wnosić
czynsz, który płatny jest z dołu do 10 dnia każdego
miesiąca.
7. Za zwłokĉ w zapłacie ustalonych należnoņci czynszowych, naliczane bĉdą odsetki ustawowe.
8.

Najemca ponosi ponadto koszty konserwacji
i utrzymania technicznego lokalu, pomieszczeń
wspólnego użytkowania, w tym ogrzewania, oņwietlenia, sprzątania itp. Najemca ponosi również opłaty
niezależne od Właņciciela.
Rozdział 3
Remont, modernizacja lokali

§ 2.
1. Lokal użytkowy może być wynajĉty na okres dłuższy
niż trzy lata lub na czas nieokreņlony bez uchwały,
o której mowa w § 1. w trybie bezprzetargowym, jeżeli jest spełniony jeden z poniższych warunków:
a) najem nastĉpuje na rzecz osób fizycznych lub
podmiotów prowadzącym działalnoņć społecznie
użyteczną, a w szczególnoņci charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oņwiatową, leczniczą, wychowawczą,
b) najem nastĉpuje dla potrzeb własnych, tj. zaspokojenie potrzeb lokalowych dla instytucji związanych
z działalnoņcią samorządu,
c) najem nastĉpuje na rzecz osoby, która przedmiotowy lokal wynajmowała poprzednio przez okres co
najmniej 3 lat na podstawie zawartych umów, i z
należytą starannoņcią wywiązywała siĉ z warunków
w niej okreņlonych,
d) dwa kolejne przetargi zakończyły siĉ wynikiem negatywnym,
e) najem nastĉpuje na rzecz małżonka lub dzieci zmarłego najemcy jeżeli zamierzają nadal ten lokal wynajmować. Warunkiem zawarcia umowy jest brak
zaległoņci w opłatach za lokal.
2. Minimalne stawki czynszu za najem lokali użytkowych
okreņla wójt w drodze zarządzenia.
3. Czynsz z tytułu najmu ustala siĉ biorąc pod uwagĉ
uwarunkowania rynkowe ze szczególnym uwzglĉdnieniem stawek czynszu przyjĉtych w gminie dla nieruchomoņci o podobnym rodzaju użytkowania, lokalizacji i stanie technicznym, z nastĉpującymi zastrzeżeniami:
a) wysokoņć wywoławczej stawki czynszu w przetargach organizowanych na najem ustala siĉ na po-

§ 3.
1. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do
utrzymywania lokalu w stanie estetycznym i sprawnym technicznie.
2. Nakłady na dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy
(adaptacje i przebudowy) oraz podniesienie estetyki
lokalu (modernizacje i remonty) wykonane po
uzgodnieniu z zarządcą, obciążają w całoņci najemcĉ
bez prawa ich zwrotu.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 4. Czynnoņci prawnych wynajmowania lokalu
użytkowego stanowiącego mienie Gminy Chełmiec
dokonuje Wójt Gminy Chełmiec lub z jego upoważnienia kierownik jednostki organizacyjnej, której oddano
nieruchomoņć w zarząd.
§ 5.
1. Po podjĉciu przez Radĉ Gminy Chełmiec uchwały
o której mowa w §1 pkt. 2, Wójt Gminy Chełmiec lub
z jego upoważnienia kierownik jednostki organizacyjnej, której oddano nieruchomoņć w zarząd:
a) sporządza i podaje do publicznej wiadomoņci przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzĉdu Gminy
Chełmiec i na stronie internetowej, wykaz nieruchomoņci przeznaczonych do najmu a ponadto informacjĉ o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza
w prasie lokalnej,
b) ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg oraz
zawiera umowĉ z wygrywającym przetarg.
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§ 6. Umowy najmu lokali użytkowych zawierane są
przez Wójta Gminy Chełmiec lub z jego upoważnienia
przez kierownika jednostki organizacyjnej, której oddano
lokal użytkowy w zarząd

ruchomoņciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku,
Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej
uchwale mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XII/66/2011
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budŊetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawĉ
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241);
art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”, „d”, pkt.10, art.61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada
Gminy w Jodłowniku u c h w a l a, co nastĉpuje:
§ 1.
1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2011 rok:
1) Zwiĉksza siĉ dochody budżetu o kwotĉ 4 467 zł –
jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu o kwotĉ 4 467 zł –
jak załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Dokonuje siĉ zmian w planie wydatków majątkowych – jak załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala siĉ dochody budżetu w łącznej kwocie 33 244 036,70 zł
w tym:
1) dochody bieżące – 23 947 032,72 zł,
2) dochody majątkowe – 9 297 003,98 zł.
§ 3.
1. Po dokonanych jak w § 2 zmianach ustala siĉ wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 272 811,29 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:
1) Wydatki
bieżące
w łącznej
kwocie
20 994 978,33 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 14 352 795,53 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone – 9 837 154,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 515 641 zł.
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
400 094 zł,
c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 004 813 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 287 275,80 zł,
e) wydatki na obsługĉ długu – 950 000 zł.
2) Wydatki
majątkowe
w łącznej
kwocie
14 277 832,96 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 14 277 832,96 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 8 553
955,35 zł, w tym;
- ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 8 553 955,35 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/66/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 5 października 2011 r.

DOCHODY
Dz.
010

400

600

801

926

Rozdz.

NAZWA
ROLNICTWO ŁOWIECTWO
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(6330)
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĈ
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(6330)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(6330)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieżące
w tym:
wpływy z usług (§ 0830)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
KULTURA FIZYCZNA
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(6330)

Zmniejszenia
40000
40000

Zwiĉkszenia
0
0

40000

0

0
0

40000
40000

0
59698,54
59698,54

40000
0
0

59698,54
2065
2065

0
6 532
6532

2065
0
0
0

0
6 532
59 698,54
59 698,54

0

59 698,54

42065

46 532
4 467

Przeniesień w planie dochodów budżetowych
w dziale 010 i dziale 400 dokonano zgodnie z decyzją
instytucji dotującej.

Zwiĉkszenia w planie dochodów budżetowych
w dziale 801 Oņwiata i wychowanie dokonano na
wniosek dyrektora szkoły.

Przeniesień w planie dochodów budżetowych
w dziale 600 i dziale 926 dokonano na podstawie
promesy BUSKŻ-I-5901-18-197/11 z dnia 15 wrzeņnia 2011 rok.

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35518 –

Poz. 5353
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/66/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 5 października 2011 r.

WYDATKI
Dz.
010

Rozdz.
01078

400
40078

600
60078

801
80101

80104

80148

80195

854
85415

926
92678

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TRANSPORT I ŁĄĆCZNOŅĆ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym;
ņwiadczenia społeczne
KULTURA FIZYCZNA
Usuwanie skutkjów klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe

Zmniejszenia
50000
50000
50000

Zwiĉkszenia
0
0
0

50000

0

0
0
0

50000
50000
50000

0
59698,54
59698,54
59698,54

50000
0
0
0

59698,54
20000
10000
10000

0
25967
10000
10000

10000

10000

10000
0
10000
10000

0
10000
6532
6532

10000

6532

0
10000
0
0

6532
0
7935
7935

0

7935

0
0
0

7 935
1500
1500

0

1500

0
1500
1500
1500

1500
0
0
0

1500
0
0
0

0
59698,54
59698,54
59698,54
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w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

0
131198,54

59698,54
135665,54
4467

Zmian w planie wydatków w dziale 010
i dziale 400 dokonano zgodnie z decyzją instytucji
dotującej.

Rozdz.80148
Zwiĉkszono plan wydatków na dożywianie dzieci
w szkołach.

Przeniesień w planie wydatków w dziale 600
i 626 dokonano na podstawie promesy Nr BUSKŻ-I5901-18-197/11 z dnia 15 wrzeņnia 2011 rok.

Rozdz.80195
Zwiĉkszenia dokonano na wniosek Kierownika ZEAS.

Dz.801
Rozdz.80101
Przeniesień dokonano na wniosek Kierownika jednostki budżetowej.
Rozdz.80104

Dz.854
Zmniejszenia w planie wydatków dokonano
na wniosek Kierownika ZEAS.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

Zmian dokonano na wniosek kierownika jednostki budżetowej.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/66/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 5 października 2011 r.
Wydatki majątkowe budŊetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.
010

Rozdz.
01010

01078

400
40078

600
60014

60016

60078
630
63003

NAZWA
ROLNICTWO O ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
projekt budowy wodociągu w Słupi
odwierty studni głĉbinowych
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
odbudowa zbiornika retencyjnego
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
budowa chodników przy drogach powiatowych
projekt chodnika w Krasnem Lasocicach
projekt chodnika w Szczyrzycu
Drogi publiczne gminne
wykonanie przystanku autobusowego
zakup rozsiewacza do piasku i soli
wytyczenie i projekt drogi w Jodłowniku
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
odbudowa po powodzi dróg gminnych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie projektu pn. "Południowozachodni Szlak Cysterski"

PLAN NA 2011r.
232 651,90

Zmiany
-50 000,00

Plan po zmianach
182 651,90

116 163,00
11 163,00
105 000,00
116 488,90

0,00
0,00
0,00
-50 000,00

116 163,00
11 163,00
105 000,00
66 488,90

50 000,00
66 488,90

-50 000,00
0,00

0,00
66 488,90

0,00
0,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

0,00
4 776 089,61
528 210,00

50 000,00
-59 698,54
0,00

50 000,00
4 716 391,07
528 210,00

468 210,00
30 000,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
4 182 749,61
4 182 749,61
2 598 716,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59 698,54
-59 698,54
0,00

468 210,00
30 000,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
4 123 051,07
4 123 051,07
2 598 716,00

2 598 716,00

0,00

2 598 716,00

2 598 716,00

0,00

2 598 716,00
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75023

754
75411

75412

801
80101

900
90001

90015

921
92109

926
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wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego
Ochotnicze straże pożarne
rozbudowa remizy OSP Wilkowisko
rozbudowa remizy OSP Sadek
modernizacja instalacji co OSP Janowice
zakup samochodu OSP Janowice (dotacja)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
modernizacja budynku szkolnego
w Szczyrzycu
modernizacja oņwietlenia w budynku szkoły w Sadku Kostrzy
modernizacja budynku szkolnego
w Wilkowisku
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
budowa kanalizacji i oczyszczalni ņcieków
w tym;
wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
projekt oņwietlenia ulicznego
w Wilkowisku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku
w tym;
wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
zakup i montaż stolarki do budynku sportowego
modernizacja boiska sportowego
w Krasnem -Lasocicach
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
odbudowa po powodzi boiska sportowego
w Wilkowisku
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 r.

Poz. 5353

2 578 716,00
17 000,00
17 000,00

0,00
0,00
0,00

2 520 046,00
17 000,00
17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

63 000,00
5 000,00

0,00
0,00

63 000,00
5 000,00

5 000,00
58 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
27 000,00
94 000,00
94 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
58 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
27 000,00
94 000,00
94 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

68 000,00

0,00

68 000,00

5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00

0,00
0,00
0,00

5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00

5 731 583,00
12 300,00

0,00
0,00

5 731 583,35
12 300,00

12 300,00

0,00

12 300,00

492 572,00
492 572,00
492 572,00

0,00
0,00
0,00

492 572,00
492 572,00
492 572,00

320 866,00
192 220,45
20 000,00

0,00
59 698,54
0,00

302 326,00
251 918,99
20 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

12 000,00
172 220,45

0,00
59 698,54

12 000,00
231 918,99

172 220,45

59 698, 54

231 918,99

14 277 832, 96

0,00

14 277 832, 96

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
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UCHWAŁA NR XIII/67/2011
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budŊetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawĉ
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241);
art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”, „d”, pkt.10, art.61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591
z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy
w Jodłowniku u c h w a l a, co nastĉpuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2011 rok:
1) Zwiĉksza siĉ dochody budżetu o kwotĉ 165 484,72
zł – jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu o kwotĉ 165 484,72 zł
, oraz dokonuje siĉ przeniesień w planie wydatków
budżetu – jak załącznik Nr 2 do uchwały
3) Dokonuje siĉ zmian w planie wydatków majątkowych – jak załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala
siĉ
dochody
budżetu
w łącznej
kwocie
33 459 865,42 zł. w tym;
1) dochody bieżące 24 162 861,44 zł,
2) dochody majątkowe 9 297 003,98 zł.
§ 3. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala
siĉ
wydatki
budżetu
w łącznej
kwocie
35 488 640,01 zł.

1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 21 195 194,05 zł,
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie
14 350 158,25 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone – 9 853 528,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 496 630 zł,
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
402 494 zł,
c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 205 266 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 287 275,80 zł,
e) wydatki na obsługĉ długu – 950 000 zł.
2) Wydatki
majątkowe
w łącznej
kwocie
14 293 445,96 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 14 293 445,96 zł, z czego na wydatki
inwestycyjne
na
programy
finansowane
z pomocy
zagranicznej
łącznej
kwocie
8 553 955,35 zł w tym;
- ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8 553 955,35 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

2. Wydatki budżetu obejmują:
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 października 2011 r.
DOCHODY
Dz.
852

854

921

Rozdz.

NAZWA
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody bieżące

Zmniejszenia
0
0

Zwiĉkszenia
90938
90938

0
0
0

90938
63547
63547

0
0
0

63547
10999,72
10999,72
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w tym:
z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ
zadań finansowanych z udziałem ņrodków o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 2 i 3
Dz.852

0

10999,72
165484,72

Dz.854

Zwiĉkszenia w planie dochodów budżetowych
dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzĉdu
Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF-I-3111.18.53.2011
z dnia 24.10.2011 rok oraz pisma Nr WFI.3111.18.10.2011 z dnia 20 października 2011 rok.

Zwiĉkszenia w planie dochodów budżetowych
dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzĉdu
Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF-I-3111.20.10.2011
z dnia 26 z dnia 20 października 2011
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 października 2011 r.

WYDATKI
Dz.
010

Rozdz.
01095

600
60078

700
70005

750
75075

801
80101

NAZWA
ROLNICTWO I ŁWIECTWO
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zmniejszenia
0
0
0

Zwiĉkszenia
10000
10000
10000

0

10000

0
0
0
0

10000
8913
8913
8913

0
44000

8913
0

44000

0

44000

0

44000
0

0
11087

0
0

11087
11087

0

11087

0
31893
27220
27220

11087
63192,72
0
0

27220

0

21220
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80103

80104

80110

80148

80178

80195

852
85212

zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej

85213

zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
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- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Przedszkola w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia
z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajĉciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym;

Poz. 5354

6000
0
0

0
14940
14940

0

14940

0
0
0

14940
40999,72
40999,72

0
0

1510
39489,72

0
973
973

39489,72
973
973

973
0

0
973

0
0
0
0

973
6280
6280
6280
6280

0
2600
2600

6280
0
0

2600

0

2600
1100
1100

0
0
0

1100

0

1100
0

0
90938

0
0

86833
86833

0

86833

0
0

2684
2684

0

2684
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85219

zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej

854
85415

926
92678
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Poz. 5354

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Oņrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
KULTURA FIZYCZNA
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

0
0
0

2684
1421
1421

0
0

1400
21

0
0
0
0

21
63547
63547
63547

0
6300
6300
6300

63547
0
0
0

6300
82193

0
247677,72
165484,72

Dz.600

Dz.852

Zabezpieczono ņrodki na nadzory budowlane związane z modernizacją po powodzi dróg gminnych.

Zwiĉkszenia w planie wydatków budżetowych dokonano w ņlad za otrzymaną dotacją celową.

Dz.750

Dz.854

Zwiĉkszono plan wydatków budżetowych związanych
z promocją Gminy.

Zwiĉkszono plan wydatków budżetowych (do wysokoņci otrzymane dotacji celowej) na dofinansowanie
zakupu podrĉczników dla uczniów.

Dz.801
Zmian w planie wydatków dokonano
z przewidywanym wykonaniem.

zgodnie

Dz.926
Zmniejszenia dokonano zgodnie z przewidywanym
wykonaniem.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki majątkowe budŊetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.
010

Rozdz.
01010

01078

400
40078

600
60014

NAZWA
ROLNICTWO O ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
projekt budowy wodociągu w Słupi
odwierty studni głĉbinowych
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
odbudowa zbiornika retencyjnego
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe

PLAN NA 2011r.
182 651,90
116 163,00
11 163,00
105 000,00
66 488,90

Zmiany
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plan po zmianach
182 651,90
116 163,00
11 163,00
105 000,00
66 488,90

0,00
66 488,90

0,00
0,00

0,00
66 488,90

50 000,00
50 000,00

0,00
0,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
4 716 391,07
528 210,00

0,00
8 913,00
0,00

50 000,00
4 725 304,07
528 210,00
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60016

60078
630
63003

750
75023
754
75411

75412

801
80101

900
90001

90015
921
92109

926
92601
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budowa chodników przy drogach powiatowych
projekt chodnika w Krasnem Lasocicach
projekt chodnika w Szczyrzycu
Drogi publiczne gminne
wykonanie przystanku autobusowego
zakup rozsiewacza do piasku i soli
wytyczenie i projekt drogi w Jodłowniku
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
odbudowa po powodzi dróg gminnych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie projektu pn. "Południowozachodni Szlak Cysterski"
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego
Ochotnicze straże pożarne
rozbudowa remizy OSP Wilkowisko
rozbudowa remizy OSP Sadek
modernizacja instalacji co OSP Janowice
zakup hydraulicznego sprzĉtu ratowniczego
(dotacja)
zakup samochodu OSP Janowice (dotacja)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
modernizacja budynku szkolnego
w Szczyrzycu
modernizacja oņwietlenia w budynku szkoły
w Sadku Kostrzy
modernizacja budynku szkolnego
w Wilkowisku
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
budowa kanalizacji i oczyszczalni ņcieków
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
projekt oņwietlenia ulicznego w Wilkowisku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i
3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe

Poz. 5354

468 210,00
30 000,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
4 123 051,07
4 123 051,07
2 598 716,00
2 598 716,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 913,00
8 913,00
0,00
0,00

468 210,00
30 000,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
4 131 964,07
4 131 964,07
2 598 716,00
2 598 716,00

2 598 716,00

0,00

2 598 716,00

2 578 716,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 520 046,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

76 000,00
5 000,00

0,00
0,00

76 000,00
5 000,00

5 000,00
71 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
71 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00

13 000,00
27 000,00
94 000,00
94 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13 000,00
27 000,00
94 000,00
94 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

68 000,00

0,00

68 000,00

5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00

0,00
0,00
0,00

5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00

5 731 583,00
12 300,00
12 300,00

0,00
0,00
0,00

5 731 583,35
12 300,00
12 300,00

492 572,00
492 572,00
492 572,00

0,00
0,00
0,00

492 572,00
492 572,00
492 572,00

320 866,00
251 918,99
20 000,00

0,00
-6 300,00
0,00

302 326,00
245 618,99
20 000,00
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zakup i montaż stolarki do budynku sportowego
modernizacja boiska sportowego w Krasnem
Lasocicach
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
odbudowa po powodzi boiska sportowego
w Wilkowisku
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 r.

Poz. 5354,5355

8 000,00

0,00

8 000,00

12 000,00
231 918,99

0,00
-6 300,00

12 000,00
225 618,99

231 918,99

-6 300,00

225 618,99

14 290 832, 96

2 613,00

14 293 445,96

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała

5354

5355
5355

UCHWAŁA NR XV/81/2011
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 paňdziernika 2011r. w sprawie: zmian
uchwały budŊetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Klucze
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze
z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały
budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok w Tabeli Nr 1
zapis:

Dział

Nazwa – treņć

010
01041

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w tym: dochody majątkowe:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci
w ramach budżetu ņrodków europejskich
- ņrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Kwota zmniejszenia (-)
67 726,00
67 726,00
67 726,00
-

Kwota zwiĉkszenia (+)
67 726,00
67 726,00
67 726,00
67 726,00

67 726,00

-

zastĉpuje siĉ zapisem o brzmieniu:
Dział

Nazwa – treņć

010
01041

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w tym: dochody majątkowe:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków europejskich
- ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Klucze.

Kwota zmniejszenia (-)
67 726,00
67 726,00
67 726,00
67 726,00

Kwota zwiĉkszenia (+)
67 726,00
67 726,00
67 726,00
-

-

67 726,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze
mgr inŊ. Józef Kaczmarczyk

5355
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Poz. 5356

5356
5356

UCHWAŁA NR XIII/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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 Krzeszowicach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Gminy Krzeszowice, w brzmieniu
ustalonym w załączniku do Uchwały nr XXII/162/2008
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2008
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzeszowice,
zmienionym Uchwałą nr XLVII/379/2010 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie
zmiany Statutu Gminy Krzeszowice, wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:
1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Herbem Gminy
jest tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu
czerwonym topór srebrny w słup z toporzyskiem złotym i półtrzecia krzyża srebrnego. Pod nimi trójwzgórze srebrne. Wizerunek herbu Gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.”;
2) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zasady i tryb
używania herbu okreņla odrĉbna uchwała.”;
3) w § 1 dodaje siĉ ust. 11 w brzmieniu: „11. Jednostka
pomocnicza Gminy może posiadać własne logo, którego wzór i zasady użytkowania okreņla odrĉbna
uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach.”;
4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Organami Gminy
są Rada Miejska, zwana dalej Radą oraz Burmistrz
Gminy, zwany dalej Burmistrzem.”;
5) w § 9 ust. 3 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.”;
7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jawnoņć działania organów Gminy obejmuje w szczególnoņci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstĉpu na
sesjĉ Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostĉpu
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych przez Burmistrza oraz Radĉ i jej Komisje.
W celu zapewnienia jawnoņci sesji, Przewodniczący
Rady podaje do wiadomoņci mieszkańców informacjĉ
o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez
umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzĉdu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”;
8) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dokumenty
Rady (uchwały, projekty uchwał, protokoły z sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz sprawozdanie z realizacji
budżetu Gminy) udostĉpniane są do wglądu w Biurze
Rady, w godzinach pracy Urzĉdu Miejskiego.”;
9) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Uchwały Rady
i protokoły z sesji Rady udostĉpniane są w Biuletynie
Informacji Publicznej. Uchwały Rady wywieszane są
również na tablicy ogłoszeń Urzĉdu Miejskiego.”;
10) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustawowy
skład Rady wynosi 21 Radnych. Kadencja Rady trwa
4 lata.”;

11) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zasady i tryb
przeprowadzania wyborów do Rady okreņla odpowiednia ustawa.”;
12) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Odwołanie
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nastĉpuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie okreņlonym w § 11 ust. 3.”;
13) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada powołuje stałe i doraźne Komisje do okreņlonych zadań.
Przedmiot działania poszczególnych Komisji, liczbĉ
członków
i skład
osobowy
okreņla
Rada
w odrĉbnych uchwałach.”;
14) w § 14 ust. 1 i ust. 2 po wyrazach „Rady” skreņla siĉ
wyrazy „Miejskiej”;
15) w § 14 ust. 2 punkty od 3 do 16 otrzymują brzmienie:
3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy,
który jest głównym ksiĉgowym budżetu – na wniosek Burmistrza, 4) uchwalanie budżetu Gminy,
a także procedury uchwalania budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium, 5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6) uchwalanie programów gospodarczych, 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
ņrodków budżetowych na realizacje zadań tych jednostek, 8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokoņci podatków i opłat lokalnych w granicach
okreņlonych w odrĉbnych przepisach, 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: a) okreņlenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomoņci gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
do czasu okreņlenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynnoņci wyłącznie za zgodą Rady, b)
emitowanie obligacji oraz okreņlania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d)
ustalania
maksymalnej
wysokoņci
pożyczek
i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez
Burmistrza w roku budżetowym, e) zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartoņci przekraczającej granicĉ ustaloną corocznie przez Radĉ, f) tworzenie i przystĉpowanie do
spółek
i spółdzielni
oraz
rozwiązywania
i wystĉpowania z nich, g) okreņlanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiĉbiorstw, zakładów i jednostek organizacyjnych
oraz wyposażania ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokoņci pożyczek i porĉczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym. 10)
okreņlanie wysokoņci sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 11) podej-
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mowanie uchwał w sprawach współdziałania
z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 12) podejmowanie uchwał
w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 13) nadawanie honorowego obywatelstwa, 14) podejmowanie
uchwał w sprawach współpracy ze społecznoņciami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystĉpowania do miĉdzynarodowych zrzeszeń społecznoņci lokalnych i regionalnych, 15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów, 16) stanowienie w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji
Rady.”;
w § 14 ust. 2 skreņla siĉ pkt. 17;
w § 15 po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyraz „Miejska”;
w § 16 w ust. 1 i ust. 3 po wyrazach „Rada” skreņla
siĉ wyrazy „Miejska”;
w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczący Rady raz w roku do końca stycznia roku nastĉpnego przedstawia na sesji sprawozdanie
z działalnoņci Rady.”;
w § 16 ust. 5 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 17 ust. 1 i ust. 7 po wyrazach „Rada” skreņla siĉ
wyrazy „Miejska”;
w § 17 ust. 3 i ust. 5 po wyrazach „Rady” skreņla siĉ
wyrazy „Miejskiej”;
w § 18 ust. 1 i ust.2 po wyrazach „Rady” skreņla siĉ
wyrazy „Miejskiej”;
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Materiały na
sesje, poņwiĉcone uchwaleniu budżetu Gminy Radni otrzymują najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.”;
w § 20 wprowadza siĉ ust. 3 w brzmieniu: „3. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu radni otrzymują najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji.”;
w § 20 ust. 3 staje siĉ ustĉpem 4, a w nim po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyraz „Miejska”
w § 21 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz „Miejskiej”;
w § 23 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz „Miejskiej”;
w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie sesji
nastĉpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Wysoka Rado, otwieram……..Sesjĉ Rady Miejskiej w Krzeszowicach”.”;
w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada może
wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzglĉdną
wiĉkszoņcią głosów ustawowego składu Rady, także
w trakcie sesji.”;
w § 24 ust. 6 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Radny ma
prawo kierować do Burmistrza interpelacje, wnioski
oraz zapytania.”;
w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Interpelacje
dotyczą spraw Gminy o zasadniczym charakterze.”;
w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji informuje Radĉ
o złożonych interpelacjach i udzielonych przez Burmistrza odpowiedziach.”;
w § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Odpowiedzi
na interpelacje są udzielane w formie pisemnej
Przewodniczącemu Rady, nie później niż w ciągu 21
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dni od dnia otrzymania interpelacji. Odpowiedzi
składane są w Biurze Rady w dwóch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz Przewodniczący Rady przekazuje
Radnemu, drugi stanowi załącznik do „Rejestru Interpelacji i Wniosków Rady”.”;
w § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Odpowiedzi
na interpelacje udziela Burmistrz lub upoważnione
przez niego osoby.”;
w § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W razie braku
odpowiedzi Radny ma prawo zwrócić siĉ
o interwencjĉ do Przewodniczącego Rady.”;
w § 26 dodaje siĉ ust. 8 w brzmieniu: „8. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególnoņci sprawy
ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy, wzmocnienia praworządnoņci, zapobiegania nadużyciom,
ochrony własnoņci i lepszego zaspokajania potrzeb
ludnoņci. Odpowiedzi na wnioski udzielane są
w formie pisemnej na rĉce Przewodniczącego Rady.
Do odpowiedzi na wnioski stosuje siĉ odpowiednio
przepisy dotyczące interpelacji.”;
w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zapytania
składa siĉ w sprawach bieżących problemów Gminy,
a także
w celu
uzyskania
informacji
o konkretnym stanie faktycznym.”;
w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Jeņli bezpoņrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa
lub jest utrudniona, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. § 26 ust. 4, 5 i 6 stosuje
siĉ odpowiednio.”;
w § 28 ust. 6 po punkcie 9) dodaje siĉ punkty 10)
i 11) w brzmieniu: „10) powtórzenia głosowania,
którego wynik budzi wątpliwoņci” „11) głosowania
imiennego.”;
w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy
sesjĉ wypowiadając formułĉ „Wysoka Rado, zamykam ....... Sesjĉ Rady Miejskiej w Krzeszowicach”.”;
w § 30 skreņla siĉ ust. 4;
w § 31 ust. 1 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 32 ust. 2 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”, a po wyrazie „Radĉ” skreņla siĉ wyraz
„Miejską”;
w § 32 ust. 4 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 33 ust. 1 i ust. 2 po wyrazach „Rady” skreņla siĉ
wyrazy „Miejskiej”;
w § 33 ust. 3 po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyraz
„Miejska”;
w § 34 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 po wyrazach „Rady”
skreņla siĉ wyrazy „Miejskiej”;
w § 35 ust. 1 po wyrazie „Radĉ” skreņla siĉ wyraz
„Miejską”;
w § 35 ust. 1 dodaje siĉ punkt 5) w brzmieniu: „5)
Przewodniczący Rady”;
w § 35 dodaje siĉ ust. 2 w brzmieniu: „2. Projekty
uchwał składa siĉ w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady. Do projektu dołącza siĉ uzasadnienie,
które powinno wyjaņnić potrzebĉ i cel podjĉcia
uchwały.”;
w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pozostałe
podmioty uprawnione do inicjatywy uchwałodawczej opracowują projekty uchwał we własnym zakresie.”;
w § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przewodniczący Rady po przedłożeniu projektu przez Burmi-
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strza kieruje go do zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady. Projekty uchwał, których wnioskodawcą nie jest Burmistrz Przewodniczący Rady
kieruje do zaopiniowania przez Burmistrza
i właņciwe Komisje Rady.”;
w § 38 ust. 6 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 39 ust. 2 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 44 ust. 1 po wyrazie „Rada” skreņla wyraz
„Miejska”;
w § 44 skreņla siĉ ust. 5;
w § 45 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 po wyrazach „Rada”
skreņla siĉ wyrazy „Miejska”;
w § 45 ust. 5 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 46 pkt 4) i pkt 6) po wyrazach „Rady” skreņla siĉ
wyrazy „Miejskiej”;
w § 48 ust. 1 po wyrazie „Radĉ” skreņla siĉ wyraz
„Miejską”;
w § 48 ust. 2 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 49 ust. 1 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 50 ust. 3 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 51 ust. 3 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 52 ust. 1 po wyrazie „Radĉ” skreņla siĉ wyraz
„Miejską”;
w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja
omawia przebieg i wyniki kontroli, wypracowuje
wnioski i zalecenia pokontrolne, sporządza wystąpienia pokontrolne.”;
w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przed sporządzeniem przez Komisjĉ Rewizyjną wystąpienia pokontrolnego Komisja może zwrócić siĉ do kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego
obowiązki o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaņnień na piņmie, dotyczących przyczyn i okolicznoņci powstania nieprawidłowoņci
przedstawionych w protokole kontroli. Kierownik
jednostki może również z własnej inicjatywy złożyć
Komisji pisemne wyjaņnienia.”;
w § 67 dodaje siĉ ust. 4 w brzmieniu: „4. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenĉ kontrolowanej działalnoņci,
wynikającą
z ustaleń
opisanych
w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowoņci, także uwagi i wnioski w sprawie ich
usuniĉcia.”;
w § 67 dodaje siĉ ust. 5 w brzmieniu: „5. Wystąpienia pokontrolne Komisja Rewizyjna przekazuje
Przewodniczącemu Rady, Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.”;
w § 68 ust. 2 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
§ 69 otrzymuje brzmienie: „§ 69 1. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swoich działań Radzie
w formie sprawozdania. 2. Sprawozdanie powinno
zawierać: a) zwiĉzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowoņci oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie; b) wnioski zmierzające do usuniĉcia nieprawidłowoņci; c) jeņli zachodzi koniecznoņć, wnioski
o podjĉcie odpowiednich kroków w stosunku do
osób winnych powstałych nieprawidłowoņci. 3. Ra-
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da w oparciu o analizĉ sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wyjaņnień kierownika kontrolowanej
jednostki może: a) odstąpić od zalecenia wykonania
wniosków Komisji Rewizyjnej; b) odstąpić od wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących
wyciągniĉcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialnoņci; c) postanowić o przekazaniu sprawy organom ņcigania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestĉpstwa lub wykroczenia.”;
w § 70 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz „Miejskiej”;
w § 72 ust. 3 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 73 ust. 3 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 75 ust. 1 pkt 4) po wyrazie „Rady” skreņla siĉ
wyraz „Miejskiej”;
w § 78 ust. 2 po wyrazach „Rady” skreņla siĉ wyrazy
„Miejskiej”;
w § 80 ust. 1, ust. 2 pkt 1) po wyrazach „Rady” skreņla siĉ wyrazy „Miejskiej”;
w § 80 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „4) przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz
z wieloletnią prognozą finansową i przekazywanie
Radzie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego
rok budżetowy oraz przesyłanie do zaopiniowania
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.”;
w § 80 ust. 2 wykreņla siĉ pkt. 24, w związku, z czym
kolejne punkty otrzymują nastĉpującą numeracjĉ
oraz brzmienie: 24) wykonywanie funkcji Kierownika
Urzĉdu Miejskiego, 25) niezwłoczne ogłaszanie
uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania, 26) reprezentowanie Gminy w zgromadzeniach
związków komunalnych, 27) przedkładanie Wojewodzie w ciągu 7 dni uchwał Rady, 28) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalnoņci, 29) zatrudnianie pracowników samorządowych, 30) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego
oraz czynnoņci pracodawcy w stosunku do pracowników Urzĉdu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 31) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnĉtrzne dot. działalnoņci Urzĉdu Miejskiego np.:
instrukcjĉ obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego itp.”;
w § 81 ust. 1 po wyrazie „Radzie” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”
§ 82 otrzymuje brzmienie: „§ 82 Czynnoņci z zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza wykonują: a) Rada –
ustalenie wynagrodzenia; b) Przewodniczący Rady –
czynnoņci związane z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy; c) pozostałe czynnoņci – wyznaczona przez Burmistrza osoba zastĉpująca lub Sekretarz
Gminy.”;
w § 84 wykreņla siĉ ust. 1, w związku z tym § 84
otrzymuje brzmienie: „§ 84 Po upływie kadencji
Burmistrza Zastĉpca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objĉcia obowiązków przez nowo
powołanego Zastĉpcĉ Burmistrza.”;
w § 85 pkt 3 po wyrazie „Radą” skreņla siĉ wyraz
„Miejską”;
w § 86 ust. 4 po wyrazie „Burmistrz” skreņla siĉ
wyraz „Gminy”;
w § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Burmistrz
może powierzyć prowadzenie okreņlonych spraw
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Gminy Zastĉpcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.”;
w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz uwzglĉdniając przepisy ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie
z uchwaloną przez Radĉ procedurĉ uchwalania budżetu. Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą
finansową oraz objaņnieniami i materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada Radzie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania.”;
w § 89 ust. 3 po wyrazie „Radzie” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
w § 89 ust. 6 po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyraz
„Miejska”
§ 92 otrzymuje brzmienie: „§ 92 Uchwały Rady lub
zarządzenia Burmistrza w sprawie zobowiązań finansowych powinny wskazywać źródła dochodów,
z których podejmowane zobowiązania zostaną pokryte.”;
w § 97 ust. 1 i ust. 4 po wyrazach „Rady” skreņla siĉ
wyrazy „Miejskiej”;
w § 97 ust. 2 po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyraz
„Miejska”;
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94) w § 97 ust. 5 po wyrazie „Radĉ” skreņla siĉ wyraz
„Miejską”;
95) w § 98 ust. 2, ust. 7 i ust. 9 po wyrazach „Rada”
skreņla siĉ wyrazy „Miejska”;
96) w § 98 ust. 5 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
97) w § 98/1/ po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyrazy
„Miejska”;
98) w § 99 ust. 1 po wyrazie „Rada” skreņla siĉ wyraz
„Miejska”;
99) w § 99 ust. 2 po wyrazie „Rady” skreņla siĉ wyraz
„Miejskiej”;
100) w § 100 w wykazie załączników dodaje siĉ załącznik
Nr 5 – wzór herbu Gminy Krzeszowice;
101) w § 101 ust. 1 i ust. 2 po wyrazach „Rady” skreņla
siĉ wyrazy „Miejskiej”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
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UCHWAŁA NR XIV/170/2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XIII/156/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 wrzeņnia
2011 r. w sprawie zmiany budŊetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały BudŊetowej Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 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.) oraz art. 212
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 wrzeņnia
2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na
2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 –
Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r. nadaje siĉ nowe
brzmienie:
1) Załącznikowi Nr 4 - Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

Uzdrowiskowej Muszyna w roku 2011 - zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznikowi Nr 5 - Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na
2011 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/170/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
w roku 2011

Dział

Rozdział

1

2

600
60013

Nazwa
3
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne wojewódzkie

Rodzaj dotacji
z budŊetu (§)

dla jednostek sektora
finansów publicznych

4

5
522 350,00
250 000,00

dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieżacych - pomoc dla
Województwa Małopolskiego
dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - pomoc dla
Województwa Małopolskiego
60014

Drogi publiczne powiatowe

74 154,00

175 846,00

272 350,00
dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieżących - pomoc dla
Powiatu Nowosądeckiego
dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieżących - pomoc dla
Powiatu Nowosądeckiego\

192 940,00

79 410,00

dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych
6

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

754

75412
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BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Ochotnicze straŊe poŊarne

30 783,00

30 783,00
dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do
sektora finansów
publicznych (dotacje
dla OSP)
dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
(dotacja dla OSP)

801
80101

OŅWIATA
I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

2 100,00

17 500,00

313 832,16
199 392,16

dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oņwiaty
prowadzonej przez
osobĉ prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła
w Miliku
dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oņwiaty
prowadzonej przez
osobĉ prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła
w Jastrzĉbiku
dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oņwiaty
prowadzonej przez
osobĉ prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła
w Andrzejówce
80103

28 683,00

76 956,00

73 464,16

48 972,00

103 240,00
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dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oņwiaty
prowadzonej przez
osobĉ prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła
w Miliku
dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oņwiaty
prowadzonej przez
osobĉ prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła
w Jastrzĉbiku
dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oņwiaty
prowadzonej przez
osobĉ prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła
w Andrzejówce
80104

Przedszkola

30 260,00

33 820,00

17 500,00
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst Gmina Krynica

80195

39 160,00

12 500,00

5 000,00

Pozostała działalnoņć

11 200,00
dotacje celowe
z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalnoņć pożytku publicznego

851
85153

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii

11 200,00

7 000,00
2 000,00
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dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85404

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

92109

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby

20 000,00

623 500,00

Biblioteki

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

3 010,00

939 500,00

623 500,00
316 000,00

dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
92120

4 000,00

3 010,00

dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
92116

1 000,00

3 010,00

dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst
921

2 000,00

5 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst
dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst

854

Poz. 5357

305 264,00

10 736,00

20 000,00
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dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
926
92605

20 000,00

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

150 000,00
150 000,00
dotacje celowe
z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalnoņć pożytku publicznego

RAZEM:
OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje celowe
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

150 000,00

1 489 360,00
2 003 975,16

514 615,16

1 231 396,16
772 579,00
557 314,00
215 265,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/170/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem:
z czego:
ustawowa pula ņrodków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):

195 389,04 zł

195 389,04 zł
SOŁECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
921

Rozdział
3
92109

Nazwa - Treņć
4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
W tym:

Kwota
5
18 198,27
18 198,27

Dziennik Urzĉdowy
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(1) wydatki bieżace jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
doposaŊenie ņwietlicy wiejskiej
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim
RAZEM:

Poz. 5357
18 198,27
18 198,27
18 198,27
18 198,27
18 198,27

SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

Nazwa - Treņć
4
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
W tym:
(1) wydatki bieżace jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
remont drogi, wyŊwirowanie przystanku autobusowego
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Kwota
5
6 717,30
6 717,30
6 717,30
6 717,30
6 717,30
6 717,30
6 717,30

SOŁECTWO JASTRZĈBIK: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

60017

Nazwa - Treņć
4
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
bieące remonty dróg gminnych
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim
Drogi wewnĉtrzne
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
odtworzenie granic dróg polnych
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Kwota
5
18 144,74
15 144,74
15 144,74
15 144,74
15 144,74
15 144,74
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
18 144,74

SOŁECTWO LELUCHÓW: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
700

Rozdział
3
70005

Nazwa - Treņć
4
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
prace remontowe dachu - budynek gminny
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Kwota
5
9 527,33
9 527,33
9 527,33
9 527,33
9 527,33
9 527,33
9 527,33

SOŁECTWO MILIK: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1

Dział
2

Rozdział
3

Nazwa - Treņć
4

Kwota
5

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
1.

600
60016
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Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
W tym:
(1) wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne
budowa przejazdu przez potok na drodze gminnej - udział
w finansowaniu inwestycji
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Poz. 5357
24 273,00
24 273,00
24 273,00
24 273,00
24 273,00
24 273,00
24 273,00

SOŁECTWO POWROŇNIK: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
801

Rozdział
3
80104

2.

926
92601

Nazwa - Treņć
4
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
W tym:
(1) wydatki bieżace jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wymiana okien w budynku Przedszkola w PowroŊniku
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
W tym:
(1) wydatki bieżace jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wymiana okien w budynku socjalnym na stadionie sportowym
w PowroŊniku
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Kwota
5
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
5 762,20
5 762,20
5 762,20
5 762,20
5 762,20
5 762,20
26 762,20

SOŁECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
926

Rozdział
3
92601

Nazwa - Treņć
4
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
W tym:
(1) wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne
budowa boiska sportowego - udział w finansowaniu inwestycji
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Kwota
5
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00

SOŁECTWO WOJKOWA: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
801

Rozdział
3
80103

Nazwa - Treņć
4
Oņwiata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
(1) wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne
montaŊ centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym
w Wojkowej
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:
SOŁECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok

Kwota
5
11 480,00
11 480,00
11 480,00
11 480,00
11 480,00
11 480,00
11 480,00
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Lp.
1
1.

Dział
2
900

Rozdział
3
90001
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Poz. 5357,5358

Nazwa - Treņć
4
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
W tym:
(1) wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne
wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji
i wodociągu - droga gminna Nr 185
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:

Kwota
5
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00
26 762,00

SOŁECTWO ŉEGIESTÓW: Wydatki budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
700

Rozdział
3
70005

2.

801
80104

Nazwa - Treņć
4
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
W tym:
(1) wydatki bieżace jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
remont kapliczki
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
W tym:
(1) wydatki bieżace jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
remont przedszkola
w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Kwota
5
6 762,20
6 762,20
6 762,20
6 762,20
6 762,20
6 762,20
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
26 762,20

RAZEM:

Zmiana dotyczy wydatków Sołectwa Jastrzĉbik i została dokonana na wniosek Sołectwa z dnia 22-08-2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka
5357

5358
5358

UCHWAŁA NR XIV/173/2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany budŊetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały BudŊetowej Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
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.) oraz art. 212
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zmniejsza siĉ dochody budżetu na rok 2011
o kwotĉ 14 825 730,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotĉ 379 193,00 zł,
2) dochody majątkowe o kwotĉ 14 446 537,00 zł
oraz zwiĉksza siĉ dochody budżetu na rok 2011
o kwotĉ 2 530 103,90 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotĉ 430 153,89 zł,
2) dochody majątkowe o kwotĉ 2 099 950,01 zł
- jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza siĉ wydatki budżetu na rok 2011 o kwotĉ
19 259 374,25 zł oraz zwiĉksza siĉ wydatki budżetu

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
na rok 2011 o kwotĉ 823 382,92 zł
w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

– 35539 –
-

jak

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotĉ 18 782 240,30 zł oraz zwiĉkszenie planu
wydatków majątkowych o kwotĉ 146 000,00 zł,
2) zmniejszenie
planu
wydatków
bieżących
o kwotĉ 477 133,95 zł, z tego:
a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotĉ 275 828,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotĉ 68 377,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotĉ 207 451,47 zł,
b) zmniejszenie planu dotacji na zadania bieżące o kwotĉ 106 160,56 zł,
c) zmniejszenie planu ņwiadczeń na rzecz osób
fizycznych o kwotĉ 5 082,00 zł,
d) zmniejszenie planu wydatków na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotĉ
79,92 zł,
e) zmniejszenie planu wydatków na wypłaty
z tytułu
porĉczeń
i gwarancji
o kwotĉ
14 983,00 zł,
f) zmniejszenie planu wydatków na obsługĉ
długu o kwotĉ 75 000,00 zł,
3) zwiĉkszenie planu wydatków bieżących o kwotĉ
677 382,92 zł, z tego:
a) zwiĉkszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotĉ 665 508,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotĉ 280 024,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotĉ 385 484,00 zł,
b) zwiĉkszenie planu wydatków na ņwiadczenia
na rzecz osób fizycznych o kwotĉ 11 795,00 zł,
c) zwiĉkszenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotĉ 79,92 zł.

Poz. 5358

§ 2. Wprowadza siĉ zmiany w Planie wydatków
majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna na 2011 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok Nr III/9/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia
30 grudnia 2010 r. wprowadza siĉ zmiany polegające
na :
1. nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna w roku 2011- zgodnie z Załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały,
2. dotychczasowy zapis §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”§4.2. Ustala siĉ limit zobowiązań z tytułu:
1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
do kwoty 5 988 643,85 zł, w tym z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem ņrodków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej do kwoty 1 570 678,61 zł,
2) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na
sfinansowanie spłaty wczeņniej zaciągniĉtych
pożyczek i kredytów do kwoty 6 464 081,92 zł”.
§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których
mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna na 2011 rok wynosi:
1. Dochody budżetu 54 038 389,43 zł
2. Wydatki budżetu 61 500 060,28 zł
3. Deficyt budżetu 7 461 670,85 zł
4. Przychody budżetu 14 148 412,77 zł
5. Rozchody budżetu 6 686 741,92 zł
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

4. W związku ze zmianami dochodów i wydatków
okreņlonych w ust. 1 i 2 deficyt budżetu zmniejsza
siĉ o kwotĉ 6 140 365,23 zł, deficyt ten po zmianie
wynosi 7 461 670,85 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

5. Zmniejsza siĉ przychody budżetu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok o kwotĉ
6 140 365,23 zł - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/173/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

Dochody budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

1

2

3

4

5
bieŊące

6

7

630

63003

2710

700

70005

Turystyka
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa
otrzymana z tytułu
pomocy finansowej
udzielanej miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Gospodarka
mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

1 032 371,00

-5 000,00

20 000,00

1 047 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 023 371,00

-5 000,00

20 000,00

1 038 371,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

0830
0920
750

75023

0830
75075

2708

w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Urzĉdy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wpływy z usług
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Ņrodki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
gmin (związków
gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych
źródeł
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0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00
10 000,00

0,00
-5 000,00

20 000,00
0,00

140 000,00
5 000,00

223 639,50

0,00

131 899,36

355 538,86

0,00

0,00

115 899,36

115 899,36

137 800,00

0,00

16 000,00

153 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

16 000,00

116 000,00

0,00

0,00

115 899,36

115 899,36

0,00

0,00

115 899,36

115 899,36

0,00

0,00

114 471,40

114 471,40

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

2709

756

75615

0310
0340

0910

Ņrodki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
gmin (związków
gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych
źródeł
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich
poborem
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leņnego, podatku
od czynnoņci cywilnoprawnych,
podatków i opłat
lokalnych od osób
prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Podatek od nieruchomoņci
Podatek od ņrodków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków
i opłat
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0,00

0,00

1 427,96

1 427,96

12 381 047,77

-365 000,00

88 000,00

12 104 047,77

0,00

0,00

0,00

0,00

4 890 978,00

-350 000,00

3 000,00

4 543 978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 618 990,00

-300 000,00

0,00

4 318 990,00

35 000,00

0,00

3 000,00

38 000,00

65 000,00

-50 000,00

0,00

15 000,00
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75616

0320
0340

0390

0910

75618

0490

75619

Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leņnego, podatku
od spadków
i darowizn, podatku
od czynnoņci cywilno-prawnych
oraz podatków
i opłat lokalnych od
osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Podatek rolny
Podatek od ņrodków transportowych
Wpływy z opłaty
uzdrowiskowej,
pobieranej
w gminach posiadających status
gminy uzdrowiskowej
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych
opłat stanowiących
dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wpływy z innych
lokalnych opłat
pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrĉbnych ustaw
Wpływy z różnych
rozliczeń
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2 329 255,77

-15 000,00

55 000,00

2 369 255,77

0,00

0,00

0,00

0,00

17 845,00

0,00

6 000,00

23 845,00

100 000,00

0,00

23 000,00

123 000,00

500 000,00

0,00

26 000,00

526 000,00

50 000,00

-15 000,00

0,00

35 000,00

435 000,00

0,00

25 000,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

25 000,00

30 000,00

15 000,00

0,00

5 000,00

20 000,00

Dziennik Urzĉdowy
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0690
801

80195

2708

852

85219

w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
opłat
Oņwiata
i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Pozostała działalnoņć
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Ņrodki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
gmin (związków
gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych
źródeł
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Oņrodki pomocy
społecznej
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0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

5 000,00

20 000,00

986 653,00

0,00

140 254,53

1 126 907,53

0,00

0,00

140 254,53

140 254,53

48 653,00

0,00

140 254,53

188 907,53

0,00

0,00

140 254,53

140 254,53

0,00

0,00

140 254,53

140 254,53

4 525 520,00

-9 193,00

0,00

4 516 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 877,00

-9 193,00

0,00

80 684,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

2030

w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa
na realizacjĉ własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

bieŊące
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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0,00

0,00

0,00

0,00

89 877,00

-9 193,00

0,00

80 684,00

31 567 153,11

-379 193,00

430 153,89

31 618 114,00

380 152,64

0,00

256 153,89

636 306,53

22 965 734,62

-9 709 325,20

453 382,24

13 709 791,66

11 723 994,49

-1 609 325,20

453 382,24

10 568 051,53

20 686 994,49

-9 709 325,20

453 382,24

11 431 051,53

11 723 994,49

-1 609 325,20

453 382,24

10 568 051,53

majątkowe
600

60016

Transport
i łącznoņć
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Drogi publiczne
gminne
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

6207

6309

6330

630

63003

Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków,
o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub
płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków
europejskich
Dotacja celowa
otrzymana z tytułu
pomocy finansowej
udzielanej miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa
na realizacjĉ inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
własnych gmin
(związków gmin)
Turystyka
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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10 114 669,29

0,00

453 382,24

10 568 051,53

1 609 325,20

-1 609 325,20

0,00

0,00

8 963 000,00

-8 100 000,00

0,00

863 000,00

0,00

0,00

660 590,33

660 590,33

0,00

0,00

660 590,33

660 590,33

0,00

0,00

660 590,33

660 590,33

0,00

0,00

660 590,33

660 590,33
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6207

700

Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków,
o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub
płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków
europejskich
Gospodarka
mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami

70005

0760

0770

6298

w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu
przekształcenia
prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własnoņci
Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia
prawa własnoņci
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci
Ņrodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
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0,00

0,00

660 590,33

660 590,33

2 355 564,00

-1 660 000,00

64 732,13

760 296,13

0,00

0,00

41 732,13

41 732,13

2 355 564,00

-1 660 000,00

64 732,13

760 296,13

0,00

0,00

41 732,13

41 732,13

1 344,00

0,00

23 000,00

24 344,00

2 354 220,00

-1 660 000,00

0,00

694 220,00

0,00

0,00

41 732,13

41 732,13
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801

80101

6207

6298

6330

900

Oņwiata
i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków,
o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub
płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków
europejskich
Ņrodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa
na realizacjĉ inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
własnych gmin
(związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
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1 794 631,53

-1 547 211,80

80 425,27

327 845,00

1 603 081,53

-1 525 676,80

80 425,27

157 830,00

1 794 631,53

-1 547 211,80

80 425,27

327 845,00

1 603 081,53

-1 525 676,80

80 425,27

157 830,00

1 525 676,80

-1 525 676,80

0,00

0,00

77 404,73

0,00

80 425,27

157 830,00

191 550,00

-21 535,00

0,00

170 015,00

5 216 932,67

0,00

840 820,04

6 057 752,71

5 216 932,67

0,00

840 820,04

6 057 752,71

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

90001

6298

90004

6207

921

92120

Gospodarka ņciekowa i ochrona
wód
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Ņrodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Utrzymanie zieleni
w miastach
i gminach
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków,
o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków
europejskich
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami
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0,00

0,00

1 350,16

1 350,16

0,00

0,00

1 350,16

1 350,16

0,00

0,00

1 350,16

1 350,16

5 216 932,67

0,00

839 469,88

6 056 402,55

5 216 932,67

0,00

839 469,88

6 056 402,55

5 216 932,67

0,00

839 469,88

6 056 402,55

1 530 000,00

-1 530 000,00

0,00

0,00

1 530 000,00

-1 530 000,00

0,00

0,00

1 530 000,00

-1 530 000,00

0,00

0,00
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6298

w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Ņrodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

majątkowe
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na
finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu
dotacji i ņrodków
na finansowanie
wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
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1 530 000,00

-1 530 000,00

0,00

0,00

1 530 000,00

-1 530 000,00

0,00

0,00

34 766 862,42

-14 446 537,00

2 099 950,01

22 420 275,43

20 330 008,29

-4 665 002,00

2 076 950,01

17 741 956,30

66 334 015,53

-14 825 730,00

2 530 103,90

54 038 389,43

20 710 160,93

-4 665 002,00

2 333 103,90

18 378 262,83
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/173/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

Przychody i Rozchody BudŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
903
950
951
952
5.
992

Nazwa
2
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
Wynik (1-2) - deficyt
PRZYCHODY BUDŉETU
Przychody z zaciągniĉtych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących
z budżetu UE
Wolne ņrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
ņrodków publicznych
Przychody z zaciągniĉtych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
ROZCHODY BUDŉETU
z tego:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Przed zminą
3
66 334 015,53
79 936 051,61
-13 602 036,08
20 288 778,00
1 570 678,61

Zmiana
4
-12 295 626,10
-18 435 991,33
-6 140 365,23
0,00

Po zmianie
5
54 038 389,43
61 500 060,28
-7 461 670,85
14 148 412,77
1 570 678,61

1 473 027,00

0,00

1 473 027,00

222 660,00

0,00

222 660,00

17 022 412,39

-6 140 365,23

10 882 047,16

6 686 741,92

0,00

6 686 741,92

6 686 741,92

0,00

6 686 741,92

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/173/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
Zmiany wydatków majątkowych budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
Lp.

Dział

Zadanie

1
I

2
010

3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 - Pozostała
działalnoņć
W tym:
inwestycje
1. Modernizacja drogi rolnej do
pól w Jastrzĉbiku
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
inwestycje
1. Opracowanie dokumentacji Uporządkowanie ruchu
w centrum Muszyny, droga
odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I
2. Przebudowa chodników
i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej
nr 971 Krynica-Muszyna

II

600

Przed zmianą

Zmniejszenia

4
55 000,00

0,00

0,00

Po zmianie
(4+5+6)
7
55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

30 346 363,68

-12 707 094,38

544 604,20

18 183 873,50

395 846,00

-317 846,00

0,00

78 000,00

395 846,00

-317 846,00

0,00

78 000,00

80 000,00

-2 000,00

0,00

78 000,00

140 000,00

-140 000,00

0,00

0,00

Zwiĉkszenia

5

6
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3. Odnowa nawierzchni DW 971
na odcinku Powroźnik - Muszyna - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
W tym:
inwestycja
1. Przebudowa dróg powiatowych
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
W tym:
inwestycje
1. Sulin – Muszyna – Żegiestów
most współpracy i rozwoju
pogranicza
2. Kompleksowa rewitalizacja
wsi Milik - Porządkowanie centrum wsi poprzez budowĉ
oņwietlonego ciągu pieszego
wzdłuż głównej drogi - etap I
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
3. Kompleksowa rewitalizacja
wsi Milik - Porządkowanie centrum wsi poprzez budowĉ
oņwietlonego ciągu pieszego
wzdłuż głównej drogi - etap II
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
4. Budowa centralnego deptaka
uzdrowiskowego ŻegiestowaZdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-koņciółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
5. Przebudowa odcinka 0+0000+800 drogi gminnej ul. Leņna
w Muszynie
6. Przebudowa i budowa drogi
gminnej Milik - Szczawnik
K292893
7. Budowa drogi w Szczawniku
8. Budowa drogi
w Andrzejówce
9. Modernizacja dróg gminnych
10. Budowa chodnika wraz
z oņwietleniem wzdłuż ul. Leņnej
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175 846,00

-175 846,00

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

26 703 037,42

-12 090 256,38

544 604,20

15 157 385,24

26 703 037,42

-12 090 256,38

538 604,20

15 151 385,24

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

1 044 252,49

-107 962,26

376,00

936 666,23

1 034 628,49

-107 962,26

0,00

926 666,23

1 108 813,15

-27 678,92

376,00

1 081 510,23

1 099 189,15

-27 678,92

0,00

1 071 510,23

742 058,78

0,00

0,00

742 058,78

732 058,78

0,00

0,00

732 058,78

9 050 000,00

-8 992 190,00

0,00

57 810,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

-13 100,00

0,00

6 900,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

410 030,00

0,00

220 000,00

630 030,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00
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11. Budowa przejazdu przez
potok w Miliku na drodze
gminnej
12. Budowa chodnika ZłockieTamel
13. Obwodnica Muszyny - Uporządkowanie ruchu w centrum
Muszyny, droga odbarczająca
w kierunku granicy państwa etap I
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci
związanej z realizacją zadań jst
14. Remont popowodziowy
drogi gminnej 292906 K
ul. Jasna, Słoneczna, Polna
wraz z remontem mostu łączącego ul. Słoneczną
i Grunwaldzką w Muszynie
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Zakup wiaty przystankowej
do Szczawnika
Rozdział 60017 - Drogi wewnĉtrzne
W tym:
inwestycje
1. Modernizacja dróg wewnĉtrznych
2. Modernizacja drogi gminnej
położonej w Szczawniku, od
stacji narciarskiej do granicy
Lasów Państwowych
Rozdział 60078 - Usuwanie
skutków klĉsk Ŋywiołowych
W tym:
inwestycja
1. Odbudowa infrastruktury
komunalnej zniszczonej
w wyniku działania żywiołu
2. Odbudowa kładek pieszych,
mostów oraz drogi gminnej usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
3. Odbudowa dróg gminnych:
Muszyna-Powroźnik dz. 1147/8
i 10 w Muszynie w km 0+000 do
1+350, 3756, 3771, 3786
w Muszynie w km 0+000 do
0+500, 292906K dz 157/5
w Powroźniku w km 0+300 do
0+580 (powódź VI 2010)
Rozdział 60095 - Pozostała
działalnoņć
W tym:
inwestycja
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24 270,00

0,00

0,00

24 270,00

30 000,00

0,00

30 000,00

60 000,00

12 323 613,00

-2 859 325,20

287 852,20

9 752 140,00

11 023 613,00

-1 609 325,20

287 852,20

9 702 140,00

1 840 000,00

0,00

0,00

1 840 000,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00
367 480,26

0,00

0,00

367 480,26

367 480,26

0,00

0,00

367 480,26

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

117 480,26

0,00

0,00

117 480,26

2 630 000,00

-48 992,00

0,00

2 581 008,00

2 630 000,00

-48 992,00

0,00

2 581 008,00

100 000,00

-48 992,00

0,00

51 008,00

1 900 000,00

0,00

0,00

1 900 000,00

630 000,00

0,00

0,00

630 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00
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1. Rewitalizacja przestrzeni
publicznej centrum Muszyny
III

IV

V

VI

630

700

750

754

TURYSTYKA
Rozdział 63003 - Zadania
w zakresie upowszechniania
turystyki
W tym:
inwestycja
1. Baseny odkryte - Zapopradzie
2. Budowa krytych basenów
(projekt)
3. Trasy rowerowe Doliny Popradu
Rozdział 63095 - Pozostała
działalnoņć
W tym:
inwestycja
1. Place zabaw
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka
gruntami i nieruchomoņciami
W tym:
inwestycja
1. Przebudowa byłego budynku
Oņrodka Zdrowia
w Żegiestowie na budynek
komunalny
2. Modernizacja zakupionego
budynkudo wymogów budynku
komunalno-socjalnego (przy ul.
Ogrodowej)
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Wykup nieruchomoņci
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 - Urzĉdy gmin
(miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Zakupy inwestycyjne do
Urzĉdu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Rozdział 75412 - Ochotnicze
straŊe poŊarne
W tym:
inwestycja
1. Budowa garażu OSP Muszyna-Folwark
2. Modernizacja kotłowni
i instalacji centalnego ogrzewania w budynku remizy OSP
w Muszynie
3. Wymiana poszycia dachowego na strażnicy OSP
w Żegiestowie - modernizacja
(dotacja dla OSP)
W tym:
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50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

369 930,00

-138 200,00

0,00

231 730,00

301 000,00

-138 200,00

0,00

162 800,00

301 000,00
100 000,00

-138 200,00
-8 200,00

0,00
0,00

162 800,00
91 800,00

150 000,00

-130 000,00

0,00

20 000,00

51 000,00

0,00

0,00

51 000,00

68 930,00

0,00

0,00

68 930,00

68 930,00
68 930,00

0,00
0,00

0,00
0,00

68 930,00
68 930,00

477 650,00

-51 000,00

140 060,00

566 710,00

477 650,00

-51 000,00

140 060,00

566 710,00

200 000,00

-51 000,00

60,00

149 060,00

81 035,00

-51 000,00

0,00

30 035,00

118 965,00

0,00

60,00

119 025,00

277 650,00
277 650,00
60 000,00

0,00
0,00
-49 000,00

140 000,00
140 000,00
0,00

417 650,00
417 650,00
11 000,00

60 000,00

-49 000,00

0,00

11 000,00

60 000,00

-49 000,00

0,00

11 000,00

60 000,00

-49 000,00

0,00

11 000,00

302 000,00

-73 317,00

0,00

228 683,00

302 000,00

-73 317,00

0,00

228 683,00

226 683,00

0,00

0,00

226 683,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

26 683,00

0,00

0,00

26 683,00
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VII

VIII

IX

801

853

900

zakupy inwestycyjne
1. Zakupy inwestycyjne dla OSP
2. Zakup motopompy pożarniczej przez OSP w Żegiestowie
(dotacja dla OSP)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
W tym:
inwestycje
1. Budowa nowego budynku
dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Złockiem
jako końcowy element reformy
sieci szkół w gminie Muszyna
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
2. Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej
w Powroźniku - program "Radosna szkoła"
3. Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w
Muszynie - program "Radosna
szkoła"
4. Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej
w Żegiestowie - program "Radosna szkoła"
Rozdział 80103 - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
inwestycje
1. Montaż co w budynku Szkoły
w Wojkowej
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała
działalnoņć
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym
młodzieży Gminy Muszyna
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Rozdział 90001 - Gospodarka
ņciekowa i ochrona wód
W tym:
inwestycje
1. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ņciekowej Gminy
Muszyna-etap II
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75 317,00
73 317,00

-73 317,00
-73 317,00

0,00
0,00

2 000,00
0,00

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

3 991 391,00

-3 596 077,00

20 000,00

415 314,00

3 979 911,00

-3 596 077,00

20 000,00

403 834,00

3 979 911,00

-3 596 077,00

20 000,00

403 834,00

3 568 000,00

-3 568 000,00

20 000,00

20 000,00

3 568 000,00

-3 568 000,00

0,00

0,00

130 850,00

-14 123,00

0,00

116 727,00

152 840,00

0,00

0,00

152 840,00

128 221,00

-13 954,00

0,00

114 267,00

11 480,00

0,00

0,00

11 480,00

11 480,00

0,00

0,00

11 480,00

11 480,00

0,00

0,00

11 480,00

301 176,00

0,00

0,00

301 176,00

301 176,00

0,00

0,00

301 176,00

301 176,00

0,00

0,00

301 176,00

301 176,00

0,00

0,00

301 176,00

301 176,00

0,00

0,00

301 176,00

8 464 231,70

-672 707,12

0,00

7 791 524,58

326 760,00

-131 000,00

0,00

195 760,00

326 760,00

-131 000,00

0,00

195 760,00

200 000,00

-131 000,00

0,00

69 000,00
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X

921

2. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ņciekowej Gminy
Muszyna-etap III
3. Wykonanie dokumentacji
technicznej dla budowy kanalizacji i wodociągu dla budynków
i działek przy drodze gminnej
Nr 185 (Złockie)
Rozdział 90002 - Gospodarka
odpadami
W tym:
inwestycja
1. Punkt sortowania odpadów
komunalnych
Rozdział 90004 - Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach
W tym:
inwestycje
1. Budowa Parku Zdrojowego
Zapopradzie
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
2. Budowa Miejskiego Parku
Zdrojowego Baszta
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci
związanej z realizacją zadań jst
Rozdział 90015 - Oņwietlenie
ulic, placów i dróg
W tym:
inwestycje
1. Oņwietlenie ulic Piłsudskiego
i Pułaskiego
2. Uporządkowanie sieci oņwietleniowej Miasta i Gminy
3. Oņwietlenie Jasieńczyk
4. Budowa oņwietlenia ulicznego w Złockiem
Rozdział 90095 - Pozostała
działalnoņć
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Zakup sprzĉtu do utrzymania
i pielĉgnacji zieleni
W tym:
inwestycje
1.Odwodnienie terenu - odprowadzenie wód powierzchniowych w przysiółku Borysów
DZIAŁ 921 - KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i oņrodki
kultury, ņwietlice i kluby
W tym:
inwestycje
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100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

26 760,00

0,00

0,00

26 760,00

65 000,00

-37 240,00

0,00

27 760,00

65 000,00

-37 240,00

0,00

27 760,00

65 000,00

-37 240,00

7 687 971,70

-340 427,12

0,00

7 347 544,58

7 687 971,70

-340 427,12

0,00

7 347 544,58

3 613 970,00

0,00

0,00

3 613 970,00

3 593 970,00

0,00

0,00

3 593 970,00

4 074 001,70

-340 427,12

0,00

3 733 574,58

4 054 001,70

-340 427,12

0,00

3 713 574,58

294 000,00

-113 000,00

0,00

181 000,00

294 000,00

-113 000,00

0,00

181 000,00

189 000,00

-113 000,00

0,00

76 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

31 000,00

0,00

0,00

31 000,00

90 500,00

-51 040,00

0,00

39 460,00

60 000,00

-51 040,00

0,00

8 960,00

60 000,00

-51 040,00

0,00

8 960,00

30 500,00

0,00

0,00

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

30 500,00

2 416 674,92

-2 044 314,00

0,00

372 360,92

511 624,92

-150 000,00

0,00

361 624,92

511 624,92

-150 000,00

0,00

361 624,92

27 760,00
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XI

926

1. Odnowa centrum wsi Powroźnik
2. Odnowa centrum wsi Jastrzĉbik
w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
3. Adaptacja budynku na Dom
Kultury
Rozdział 92116 - Biblioteki
W tym:
inwestycje
1. Budowa zintegrowanego
systemu informacji
i zarządzania zbiorami
z użyciem technologii teleinformatycznych - dotacja dla
Biblioteki Publicznej MiGU Muszyna
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W tym:
inwestycje
1. Rewitalizacja zespołu zamkowego
2. Modernizacja budynku Dworu Starostów w Muszynie
w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci
związanej z realizacją zadań jst
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
W tym:
inwestycje
1. Budowa centrum sportu
i rekreacji w Szczawniku
w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
2. Budowa oņwietlenia wielofunkcyjnego ogólnodostĉpnego
boiska sportowego
w Powroźniku
3. Budowa hali sportowo
- widowiskowej w Muszynie
RAZEM:
W tym:
inwestycje
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50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

361 624,92

0,00

0,00

361 624,92

297 624,92

0,00

0,00

297 624,92

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

10 736,00

0,00

0,00

10 736,00

10 736,00

0,00

0,00

10 736,00

10 736,00

0,00

0,00

10 736,00

10 736,00

0,00

0,00

10 736,00

1 894 314,00

-1 894 314,00

0,00

0,00

1 894 314,00

-1 894 314,00

0,00

0,00

94 314,00

-94 314,00

0,00

0,00

1 800 000,00

-1 800 000,00

0,00

0,00

1 800 000,00

-1 800 000,00

0,00

0,00

1 903 549,39

-9 195,00

0,00

1 894 354,39

1 903 549,39

-9 195,00

0,00

1 894 354,39

1 903 549,39

-9 195,00

0,00

1 894 354,39

1 763 549,39

0,00

0,00

1 763 549,39

1 180 549,39

0,00

0,00

1 180 549,39

75 000,00

-9 195,00

0,00

65 805,00

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

48 687 966,69

-19 340 904,50

704 664,20

30 051 726,39

47 913 823,69

-19 167 547,50

558 664,20

29 304 940,39

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jst
zakupy inwestycyjne
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28 695 547,43

-7 453 393,50

287 852,20

21 530 006,13

774 143,00

-173 357,00

146 000,00

746 786,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/173/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
w roku 2011

Dział

Rozdział

1

2

600
60013

Nazwa

3
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne wojewódzkie

Rodzaj dotacji z budŊetu (§)

dla jednostek
sektora finansów publicznych

4

5
267 094,00
74 154,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżacych pomoc dla Województwa Małopolskiego
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- pomoc dla Województwa
Małopolskiego
60014

Drogi publiczne powiatowe

754

74 154,00

0,00

192 940,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
6

192 940,00

0,00

30 783,00

Dziennik Urzĉdowy
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75412
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Ochotnicze straŊe
poŊarne

30 783,00
dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych (dotacje dla OSP)
dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
(dotacja dla OSP)

801
80101

OŅWIATA
I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

2 100,00

17 500,00

307 081,60
192 641,60

dotacja podmiotowa z budżetu
dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez
osobĉ prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła w Miliku
dotacja podmiotowa z budżetu
dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez
osobĉ prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła w Jastrzĉbiku
dotacja podmiotowa z budżetu
dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez
osobĉ prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła w Andrzejówce
80103

28 683,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

76 956,00

66 713,60

48 972,00

103 240,00
dotacja podmiotowa z budżetu
dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez
osobĉ prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła w Miliku
dotacja podmiotowa z budżetu
dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez
osobĉ prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła w Jastrzĉbiku

39 160,00

30 260,00
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dotacja podmiotowa z budżetu
dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez
osobĉ prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobĉ fizyczną - Szkoła w Andrzejówce
80104

Przedszkola

17 500,00
dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jst Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jst Gmina Krynica

80195

33 820,00

12 500,00

5 000,00

Pozostała działalnoņć

11 200,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalnoņć pożytku publicznego

851
85153

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii

7 000,00
2 000,00
dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jst

85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

85404

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

92109

KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

Biblioteki

4 000,00

3 010,00

3 010,00

939 500,00

623 500,00
dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury

92116

1 000,00

3 010,00

dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jst
921

2 000,00

5 000,00
dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżace
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jst
dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jst

854

11 200,00

623 500,00
316 000,00

0,00
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dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
92120

305 264,00

10 736,00

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

0,00
dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

926
92605

0,00

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

150 000,00
150 000,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalnoņć pożytku publicznego

RAZEM:
OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje celowe
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne

150 000,00

1 234 104,00
1 721 968,60

487 864,60

1 224 645,60
497 323,00
457 904,00
39 419,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
mgr Jerzy Majka
5358
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UCHWAŁA NR XIV.174.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) oraz
art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĉpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), Rada Miasta

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ nastĉpujące roczne stawki podatku
od nieruchomoņci:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł od 1 m2
powierzchni
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2) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od
1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich czĉņci:
1) mieszkalnych 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej 20,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
z tym, że:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie wynajmu pokoi goņcinnych na podstawie wpisu do ewidencji działalnoņci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna obejmującego
okres od 1-go do 6-ciu miesiĉcy w roku podatkowym 11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
4) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
5) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
z tym, że:
a) od budynków stanowiących zaplecze gospodarcze budynków mieszkalnych służących do przechowania narzĉdzi i sprzĉtu ogrodniczego, pomieszczeń do przechowywania plonów rolnych
(stodoły, stajnie, obory, szopy itp.), za wyjątkiem
budynków wykorzystywanych do prowadzenia
działalnoņci gospodarczej 5,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) od garaży wolnostojących 7,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli lub ich czĉņci:
1) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej – 2% wartoņci okreņlonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,

Poz. 5359,5360
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

§ 2. Różnica wynikająca pomiĉdzy stawką podstawową podatku od nieruchomoņci okreņloną w §1 ust. 2
pkt 2, a stawką preferencyjną okreņloną w §1 ust. 2 pkt 2
lit. „a” oraz różnica wynikająca pomiĉdzy stawką podstawową okreņloną w § 1 ust. 3 pkt 1, a stawką preferencyjną okreņloną w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. a, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379 z dnia 12 grudnia
2006 r.).
§ 3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest dostarczyć wraz z deklaracją
podatkową dokumenty potwierdzające spełnienie nastĉpujących warunków:
1) wypełniony formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu siĉ o pomoc de minimis, stanowiący
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający siĉ o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
2) wszystkie zaņwiadczenia o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega siĉ o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oņwiadczenie
o wielkoņci pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oņwiadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych
o których
mowa
w §2
ust.1
pkt
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający siĉ o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/712/2010 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci oraz uchwała
Nr III/11/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr Nr XLIX/712/2010 Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od
nieruchomoņci.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

z tym, że:
a)
5359

basenów odkrytych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całoņć techniczno-użytkową 0,1 % wartoņci okreņlonej na podstawie art. 4

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR XIV.175.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7
ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn.
zm) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwalnia siĉ od podatku od nieruchomoņci z wyjątkiem zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej innej niż działalnoņć rolnicza, grunty, budynki
oraz budowle zajĉte na:

c) drogi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
„Dr” położone na gruntach gospodarstw rolnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/713/2010 z dnia
29 października 2010 r. Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie wprowadzenia zwolnień od
podatku od nieruchomoņci na terenie Miasta i Gminy
Muszyna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

a) potrzeby w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
kultury fizycznej oraz rozpowszechniania kultury,
b) potrzeby działalnoņci w zakresie pomocy społecznej,

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR XIV.176.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 a ust 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm), art. 6 ust
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leņnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm)
oraz art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95
z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Okreņla siĉ wzór formularza: informacja
o nieruchomoņciach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Okreņla siĉ wzór formularza: deklaracja na
podatek od nieruchomoņci zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
§ 3. Okreņla siĉ wzór formularza: deklaracja na
podatek od nieruchomoņci dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały.

§ 4. Okreņla siĉ wzór formularza: deklaracja na
podatek od nieruchomoņci dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomoņci zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do uchwały.
§ 5. Okreņla siĉ wzór formularza: deklaracja na
podatek rolny zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Okreņla siĉ wzór formularza: deklaracja na
podatek leņny zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/333/2008 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia
29 października 2008 r. w sprawie okreņlenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku
rolnego i podatku leņnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV.176.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
Muszyna, dnia ...............................................

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek31
33-370 Muszyna
Pan / Pani .....................................................
......................................................................
......................................................................
Wezwanie
Na podstawie art.6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
N 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136 poz.969 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) przesyła siĉ (na odwrocie) formularz informacji o nieruchomoņciach
(budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych z proņbą o jego czytelne wypełnienie i złożenie
w terminie 7 dni od daty otrzymania w Urzĉdzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, Referat Podatków
i Opłat Lokalnych, Muszyna ul. Rynek 31, pokój Nr 6 w godzinach urzĉdowania poniedziałek 8.30 - 16.30 i wtorek piątek 7.30 - 15.30 lub za poņrednictwem poczty.
Niezłożenie informacji w oznaczonym terminie, może skutkować sankcjami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym zgodnie z art.54 §1 i art. 56 §1 tego kodeksu.
Tel. (18) 472 59 17 lub 18
.........................................................................................

podpis osoby upoważnionej z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

Informacja o nieruchomoņciach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych
Położenie nieruchomoņci:
Ulica i nr domu
..........................................................................................................................................................................
Nr hipoteczny - KW ...............................obrĉb...........................nr...................................
działki................................................................................................................................................................
Data nabycia nieruchomoņci............................
Data rozpoczĉcia użytkowania (budynki i budowle nowo wybudowane).......................................................
Właņciciel - (współwłaņciciele) - użytkownik - posiadacz
(właņciwe podkreņlić)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwisko i imiĉ

Adres zam. - kod

PESEL

Pełnomocnik

(należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)

Nazwisko i imiĉ ....................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................................tel................................

NIP
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Wyszczególnienie
1. Budynki mieszkalne lub ich czĉņci (lokalne mieszkalne, garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe) pow. ...............m2
2. Budynki lub ich czĉņci związane z działalnoņcią gospodarczą oraz budynki mieszkalne lub ich czĉņci zajĉte
na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Rodzaj wykonywanej działalnoņci
i data rozpoczĉcia

w budynkach mieszkalnych
powierzchnia w m2

w innych budynkach (wolnostojące)
powierzchnia w m2

3. Budynki mieszkalne lub ich czĉņci zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi
goņcinnych na podstawie wpisu do ewidencji dział. gosp. prowadzonej przez Burmistrza MiGU Muszyna obejmującego okres od 1-go do 6-ciu m-cy w roku pow..........m2
4. Budynki lub ich czĉņci zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym pow..........m2
5. Budynki lub ich związane z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉte przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń pow..........m 2
6. Pozostałe budynki lub ich czĉņci, w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacjĉ pożytku publicznego pow..........m2
7. Pozostałe budynki lub ich czĉņci stanowiące zaplecze gospodarcze budynków mieszkalnych służących do przechowywania narzĉdzi i sprzĉtu rolniczego, pomieszczeń do przechowywania plonów rolnych (stodoły, stajnie, obory, szopy itp.), za wyjątkiem budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalnoņci gospodarczej pow..........m 2
8. Od garaży wolnostojących pow..........m2
9. Budowle lub ich czĉņci związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej wartoņć...........
10. Grunty związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków pow..........m2
11. Grunty pod jeziorami, zajĉte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych pow...........ha
12. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajĉtych na
prowadzenie działalnoņci gospodarczej innej niż działalnoņć rolnicza pow. ..........m2
13. Grunty lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody parków narodowych (stawka
o 50%) pow. ...........ha
14. Pozostałe grunty leņne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy pow. ...........ha
15. Grunty pozostałe pow. ..........m2
Odpowiedzialnoņć przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokoņć,
oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
Pouczenie
Zgodnie z art. 200 § 1, w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 - z późn. zmianami ) podatnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia siĉ w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy.
W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa, w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.

Muszyna, dnia.............................
...........................................................

Podpis składającego zeznanie

Objaņnienia do informacji o nieruchomoņciach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych
Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z poźn. zm. ) okreņlenia oznaczają:
1. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego czĉņci - powierzchnia mierzona po wewnĉtrznej długoņci ņcian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.
Za kondygnacjĉ uważa siĉ również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchniĉ
pomieszczeń o wysokoņci w ņwietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza siĉ do powierzchni użytkowej budynku w 50%
a jeżeli wysokoņć jest mniejsza niż 1,40 m powierzchniĉ te pomija siĉ.
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3. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie bĉdący budynkiem lub
obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane
z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwoņć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Podstawĉ opodatkowania dla budowli stanowi ich wartoņć ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego
stanowiąca podstawĉ obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku
budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartoņć z dnia 1 stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich czĉņci nie dokonuje siĉ odpisów amortyzacyjnych podstawĉ opodatkowania stanowi ich wartoņć rynkowa okreņlona przez podatnika
4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej - grunty, budynki i budowle
bĉdące w posiadaniu przedsiĉbiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalnoņć gospodarczą, z wyjątkiem
budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami zajĉtymi na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne, chyba ze przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalnoņci ze wzglĉdów technicznych.
5. Działalnoņć gospodarcza - każda działalnoņć zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalnoņci gospodarczej - wykonywanie wolnego zawodu, a także inna działalnoņć zarobkową wykonywana we własnym imieniu i na
własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalnoņci do działalnoņci gospodarczej lub
osoby wykonującej taką działalnoņć do przedsiĉbiorców
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania budynku albo gruntu lub ich
czĉņci, mająca wpływ na wysokoņć opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lud podwyższeniu poczynając od 1-go dnia miesiąca nastĉpującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana.
O zmianach naleŊy informować tutejszy Referat w terminie 14 dni od ich zaistnienia
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV.176.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

pieczątka nagłówkowa

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. (18) 472 59 18

DEKLARACJA podatku od nieruchomoņci
za okres od do
A. Obliczenie podatku
Lp.
Wyszczególnienie
1.

Grunty:

a.

związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej,
bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków.
pod jeziorami, zajĉte na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych
pozostałe w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
Budynki lub ich czĉņci:

b.
c.

2.
a.
b.

Podstawa opodatkowania
powierzchnia
gruntów
m²

Stawka
podatku
od 1m²
zł

m²

zł

m²

zł

powierzchnia użytkowa
m²
m²

Kwota podatku
w zł
za dany okres

od 1m²

za dany okres

mieszkalne
zł
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
zł
oraz budynki mieszkalne lub ich czĉņci zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
c.
zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
m²
zł
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d.
związane z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
m²
zł
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉte przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
e.
pozostałe, w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej
m²
zł
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
f.
garaże wolnostojące
m²
zł
3.
Budowle lub ich czĉņci
wartoņć budowli
% wartoņci
za dany okres
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
2%
Razem podatek do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych zł) wynosi:
zł
Na podstawie art.2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966r. o postĉpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawĉ do wystawienia tytułu wykonawczego.
Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu karnego skarbowego
i odpowiedzialnoņć wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnorĉcznym podpisem.
Imiĉ i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe
Główny Ksiĉgowy
Kierownik jednostki
obliczenie podatku
(pieczątka i podpis)
(pieczątka i podpis)
P.
Telefon:
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B. Dane identyfikacyjne i adres podatnika
osoba prawna

Nazwa (pełna)
Regon
NIP
PKD
Nazwa i nr konta bankowego
Miejscowoņć
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
C. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z póňn.
zm.) przedkładam pisemne uzasadnienie korekty deklaracji
(podać dokładny adres, nr ksiĉgi wieczystej, nr działki dla nieruchomoņci, których zmiany dotyczą)
Uprzejmie informuje, że korekta deklaracji nr ................... na podatek od nieruchomoņci nastąpiła w wyniku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
D. Wypełnia organ podatkowy
W wyniku wstĉpnej kontroli przypada:
Do przypisu : ................................................
Do odpisu : ................................................
Podpis sprawdzającego:
...............................................
Adnotacje urzĉdowe
Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35578 –

Poz. 5361
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV.176.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

pieczątka nagłówkowa

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
tel. (18) 472 59 18

DEKLARACJA
podatku od nieruchomoņci dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
za okres od do
A. Obliczenie podatku
Lp.
Wyszczególnienie
Podstawa opo- Stawka podatku
Kwota podatdatkowania
ku w zł
1.
Grunty:
powierzchnia
od 1m²
za dany okres
gruntów
a.
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarm²
zł
czej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków.
b.
pod jeziorami, zajĉte na zbiorniki wodne, retencyjm²
zł
ne lub elektrowni wodnych
c.
pozostałe w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej
m²
zł
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
2.
Budynki lub ich czĉņci:
powierzchnia
od 1m²
za dany okres
użytkowa
a.
mieszkalne
m²
zł
b.
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarm²
zł
czej oraz budynki mieszkalne lub ich czĉņci zajĉte
na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
c.
zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
m²
zł
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
d.
związane z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
m²
zł
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉte przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
e.
pozostałe, w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej
m²
zł
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
f.
garaże wolnostojące
m²
zł
3.
Budowle lub ich czĉņci
wartoņć bu% wartoņci
za dany okres
dowli
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodar2%
czej
Razem podatek do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych zł) wynosi:
zł
Wyszczególnienie podstawy prawnej zwolnienia:
Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu karnego skarbowego
i odpowiedzialnoņć wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą
potwierdzam własnorĉcznym podpisem.
Imiĉ i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe
Główny Ksiĉgowy
Kierownik
(pieczątka i podpis)
obliczenie podatku
jednostki
(pieczątka i podpis)

P.
Telefon:
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B. Dane identyfikacyjne i adres podatnika
osoba prawna
Nazwa (pełna)
Regon
NIP
PKD
Nazwa i nr konta bankowego
Miejscowoņć
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
C. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z póňn.
zm.) przedkładam pisemne uzasadnienie korekty deklaracji (podać dokładny adres, nr ksiĉgi wieczystej,
nr działki dla nieruchomoņci, których zmiany dotyczą)
Uprzejmie informuje, że korekta deklaracji nr ................... na podatek od nieruchomoņci nastąpiła w wyniku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
D. Wypełnia organ podatkowy
W wyniku wstĉpnej kontroli przypada:
Do przypisu : ................................................
Do odpisu : ................................................
Podpis sprawdzającego:
...............................................
Adnotacje urzĉdowe
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV.176.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
pieczątka nagłówkowa

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
tel. (18) 472 59 18

DEKLARACJA
podatku od nieruchomoņci dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
za okres od do
A. Obliczenie podatku
Lp.
Wyszczególnienie
Podstawa opoStawka
Kwota podatku
datkowania
podatku
w zł
1.
Grunty:
powierzchnia
od 1m²
za dany okres
gruntów
a.
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej,
m²
zł
bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków.
b.
pod jeziorami, zajĉte na zbiorniki wodne, retencyjne
m²
zł
lub elektrowni wodnych
c.
pozostałe w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej
m²
zł
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
2.
Budynki lub ich czĉņci:
powierzchnia
od 1m²
za dany okres
użytkowa
a.
mieszkalne
m²
zł
b.
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
m²
zł
oraz budynki mieszkalne lub ich czĉņci zajĉte na
prowadzenie działalnoņci gospodarczej

Dziennik Urzĉdowy
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c.

d.

e.

f.
3.
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zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
związane z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉte przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
pozostałe, w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
garaże wolnostojące
Budowle lub ich czĉņci

Poz. 5361
m²

zł

m²

zł

m²

zł

m²
wartoņć budowli

zł
% wartoņci
2%

za dany okres

związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
Razem podatek do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych zł) wynosi:
zł
Wyszczególnienie podstawy prawnej zwolnienia:
Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu karnego skarbowego
i odpowiedzialnoņć wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnorĉcznym podpisem.
Imiĉ i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe
Główny Ksiĉgowy
Kierownik jednostki
(pieczątka i podpis)
(pieczątka i podpis)
obliczenie podatku
P.
Telefon:

B. Dane identyfikacyjne i adres podatnika
osoba prawna
Nazwa (pełna)
Regon
NIP
PKD
Nazwa i nr konta bankowego
Miejscowoņć
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
C. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z póňn.
zm.) przedkładam pisemne uzasadnienie korekty deklaracji (podać dokładny adres, nr ksiĉgi wieczystej, nr działki
dla nieruchomoņci, których zmiany dotyczą)
Uprzejmie informuje, że korekta deklaracji nr ................... na podatek od nieruchomoņci nastąpiła w wyniku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
D. Wypełnia organ podatkowy
W wyniku wstĉpnej kontroli przypada:
Do przypisu : ................................................
Do odpisu : ................................................
Podpis sprawdzającego:
...............................................
Adnotacje urzĉdowe
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV.176.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

pieczątka nagłówkowa

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. (18) 472 59 18
DEKLARACJA na podatek rolny
za okres od do
A. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
Lp.
Wyszczególnienie
Podstawa opoPodstawa opoStawka
datkowania
datkowania
podatku
powierzchnia
użytków rolnych
w ha fizycznych

1.

Przedmiot opodatkowania

a.

Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki,
pastwiska, grunty pod stawami, rowy)
z wyjątkiem gruntów zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
innej niż działalnoņć rolnicza
Razem (podatek - ulga górska)
Zwolnienia od podatku rolnego na podstawie art. 12. ust.
1 podatku rolnym

2.

a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

Użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
grunty położone w pasie drogi granicznej,
grunty orne, łąki i pastwiska objĉte melioracją - w roku
w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,
grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa
rolnego lub powiĉkszenie już istniejącego do pow. nie przekraczającej 100 ha:
- bĉdące przedmiotem prawa własnoņci, lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
- bĉdące przedmiotem umowy o oddanie gruntów
w użytkowanie wieczyste,
- wchodzące w skład zasobu Własnoņci Rolnej Skarbu Państwa objĉte w trwałe zagospodarowanie,
grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania
nieużytków - na okres 5 lat licząc od roku nastĉpnego po
zakończeniu zagospodarowania,
grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany
lub scalenia na jeden rok nastĉpujący po roku, w którym
dokonano wymiany lub scalenia gruntów,
grunty gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie wiĉcej niż
20% użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie wiĉcej
niż 10 ha, na okres nie dłuższy niż trzy lata w stosunku do
tych samych gruntów,
użytki ekologiczne
grunty zajĉte na zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludnoņci w wodĉ

powierzchnia
użytków rolnych
w ha przeliczeniowych

Powierzchnia
użytków rolnych
wyrażona
w ha fizycznych
/ ha przeliczeniowych

(w zł)
ulga górska
- 60%
zł
60%

(w zł)

Kwota
podatku
w zł
za dany
okres

zł
zł

zł
za dany
okres

100%
stawki
100%
stawki
100%
stawki

zł

100%
stawki

zł

100%
stawki

zł

100%
stawki

zł

100%
stawki

zł

100%
stawki
100%
stawki

zł

zł
zł

zł
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grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
w miĉdzywałach,
grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków,
grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
- osiągnĉli wiek emerytalny
- są inwalidami zaliczanymi do I albo II grupy,
- są niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoņci,
- są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji
Razem (czĉņć 2)
Zwolnienia od
podatku rolnego
na podstawie art.
12. ust. 2 podatku
rolnym
uczelnie
szkoły, placówki,
zakłady kształcenia,
placówki kształcenia nauczycieli publiczne
i niepubliczne, oraz
organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady
z tytułu zarządu,
użytkowania lub
użytkowania wieczystego gruntów
placówki naukowe
Polskiej Akademii
Nauk

Powierzchnia użytków rolnych wyrażona
w ha fizycznych / ha przeliczeniowych

Poz. 5361
100%
stawki
100%
stawki

zł

100%
stawki

zł

zł

zł
(w zł)

za dany
okres

100%
stawki
100%
stawki

zł

100%
stawki

zł

zł
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prowadzących
100%
zł
zakłady pracy
stawki
chronionej lub
zakłady aktywnoņci
zawodowej
w zakresie gruntów
zgłoszonych województwie, jeżeli
zgłoszenie zostało
potwierdzone decyzją w sprawie
przyznania statusu
zakładu pracy
chronionej, lub
zakładu aktywnoņci
zawodowej, albo
zaņwiadczeniem zajĉtych na prowadzenie tego zakładu z wyjątkiem
gruntów znajdujących siĉ
w posiadaniu zależnym podmiotów
nie bĉdących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej,
lub zakłady aktywnoņci zawodowej
e.
jednostki badaw100%
zł
czo - rozwojowe
stawki
f.
Przedsiĉbiorcy
100%
zł
o statusie centrum
stawki
badawczo - rozwojowego uzyskanym
na zasadach okreņlonych
w przepisach
o niektórych formach wspierania
działalnoņci innowacyjnej,
w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajĉtych na cele prowadzonych badań
i prac rozwojowych
g.
Polski Związek
100%
zł
Działkowców
stawki
z tytułu użytkowania i użytkowania
wieczystego gruntu rodzinnych
ogródków działkowych
RAZEM
----------zł
Ogółem 2 + 3
zł
Razem podatek do zapłaty wynosi (czĉņć 1 tabeli):
zł
(po zaokrągleniu do pełnych zł)
Na podstawie art.2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966r. o postĉpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawĉ do
wystawienia tytułu wykonawczego.
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Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu karnego skarbowego
i odpowiedzialnoņć wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą
potwierdzam własnorĉcznym podpisem.
Imiĉ i Nazwisko
Główny Ksiĉgowy
Kierownik jednostki
(pieczątka i podpis)
(pieczątka i podpis)
osoby odpowiedzialnej za
prawidłowe
obliczenie podatku
P.
Telefon:
B. Dane identyfikacyjne i adres podatnika
osoba prawna
Nazwa (pełna)
Regon
NIP
PKD
Nazwa i nr konta bankowego
Miejscowoņć
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
C. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60
z póňn. zm.) przedkładam pisemne uzasadnienie korekty deklaracji
(podać dokładny adres, nr ksiĉgi wieczystej, nr działki dla nieruchomoņci, których zmiany dotyczą)
Uprzejmie informuje, że korekta deklaracji nr ................... na podatek od nieruchomoņci nastąpiła w wyniku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
D. Wypełnia organ podatkowy
W wyniku wstĉpnej kontroli przypada:
Do przypisu : ................................................
Do odpisu : ................................................
Podpis sprawdzającego:
Adnotacje urzĉdowe:
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV.176.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

pieczątka nagłówkowa

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. (18) 472 59 18

DEKLARACJA na podatek leņny
za okres od do
A. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
Lp.
Wyszczególnienie
Podstawa opodatkowania
1.

Przedmiot opodatkowania

a.

Lasy ochronne, oraz wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
Lasy pozostałe
Razem
Zwolnienia od podatku
leņnego

b.
c.
2.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Lasy z drzewostanem
w wieku do 40 lat
Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Użytki ekologiczne
Uczelnie
Szkoły, placówki, zakłady
kształcenia nauczycielipubliczne i niepubliczne,
oraz organy prowadzące te
szkoły, placówki i zakłady
z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów nieruchomoņci szkolnych
Placówki naukowe Polskiej
Akademii Nauk

powierzchnia lasów
w hektarach fizycznych
h

h
powierzchnia lasów
w hektarach fizycznych

Stawka podatku

Kwota
podatku
w zł
za dany
okres

(w %)

50% stawki

100% stawki
--------------(w %)

100% stawki
100% stawki
100% stawki
100% stawki
100% stawki

zł

zł
zł
za dany
okres

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35586 –

Poz. 5361

g.

Prowadzących zakłady
100% stawki
pracy chronionej lub zakłady aktywnoņci zawodowej
w zakresie gruntów zgłoszonych województwie,
jeżeli zgłoszenie zostało
potwierdzone decyzją
w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, lub zakładu aktywnoņci zawodowej, albo
zaņwiadczeniem - zajĉtych
na prowadzenie tego zakładu z wyjątkiem gruntów
znajdujących siĉ
w posiadaniu zależnym
podmiotów nie bĉdących
prowadzącymi zakłady
pracy chronionej, lub zakłady aktywnoņci zawodowej.
h.
Jednostki badawczo - roz100% stawki
wojowe
i.
Przedsiĉbiorcy o statusie
100% stawki
centrum badawczo - rozwojowego uzyskanym na zasadach okreņlonych
w przepisach o niektórych
formach wspierania działalnoņci innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajĉtych na cele prowadzonych
badań i prac rozwojowych
Razem (czeņć 2)
---------Razem podatek do zapłaty wynosi (czĉņć 1 tabeli):
zł
(po zaokrągleniu do pełnych zł)
Na podstawie art.2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966r. o postĉpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.. U. z 2005r. Nr 229 poz. z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawĉ do wystawienia tytułu wykonawczego.
Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu karnego skarbowego
i odpowiedzialnoņć wynikająca z tych przepisów. Dane zawarte w niniejszej deklaracji jako zgodne z prawdą potwierdzam własnorĉcznym podpisem.
Imiĉ i Nazwisko osoby odpowiedzialnej
Główny Ksiĉgowy
Kierownik jednostki
(pieczątka i podpis)
(pieczątka i podpis)
za prawidłowe obliczenie podatku
P.
Telefon:

B. Dane identyfikacyjne i adres podatnika
osoba prawna
Nazwa (pełna)
Regon
NIP
PKD
Nazwa i nr konta bankowego
Miejscowoņć
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
C. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z póňn.
zm.) przedkładam pisemne uzasadnienie korekty deklaracji
(podać dokładny adres, nr ksiĉgi wieczystej, nr działki dla nieruchomoņci, których zmiany dotyczą)
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Uprzejmie informuje, że korekta deklaracji nr ................... na podatek od nieruchomoņci nastąpiła w wyniku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
D. Wypełnia organ podatkowy
W wyniku wstĉpnej kontroli przypada:
Do przypisu : ................................................
Do odpisu : ................................................
Podpis sprawdzającego:
...............................................
Adnotacje urzĉdowe
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
5361

5362
5362

UCHWAŁA NR XIV.179.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1,
art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.
zm,), art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 w związku z art. 15
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 47 §4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2005 r., Nr 8 poz. 60), art. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłoszeniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co nastĉpuje:

§ 4.
1. Inkasentem opłaty targowej na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna jest Pani Franciszka Błażków.
2.

Z tytułu inkasa ustala siĉ wynagrodzenie
w wysokoņci 35 % zainkasowanej kwoty.

3. Na pobraną opłatĉ targową inkasent wydaje pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje
do kasy Urzĉdu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna raz w tygodniu.

§ 1. Uchwala siĉ roczne stawki opłaty targowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna Nr XLIX/715/2010 z dnia
29 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego
i ma
zastosowanie
w zakresie opłat należnych od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej nie może
być wyższa od kwoty 728,64 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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Załącznik
do uchwały Nr XIV.179.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

WYKAZ DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ OD SPRZEDAŉY DOKONYWANEJ NATARGOWISKACH NA
TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
Lp.
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Miejsce sprzedaŊy
Forma sprzedaŊy
2
I. Place targowe
Sprzedaż ze stołów i lad - za każdy metr zajĉtej powierzchni na towar
Sprzedaż z wózka, kosza, skrzynki, torby, namiotów itp. - za każdy rozpoczĉty m2 zajĉtej
powierzchni na towar
Sprzedaż z samochodów, przyczep, naczep:
a) artykułów spożywczych
b) artykułów pozostałych
Przy równoczesnej sprzedaży artykułów spożywczych i pozostałych opłatĉ pobiera siĉ
wg stawek przewidzianych dla towarów pozostałych
II. Poza placami targowymi
Sprzedaż sezonowa dokonywana na zewnątrz lokalu przy wykorzystaniu parasoli, stolików, ławek itp. w celu prowadzenia konsumpcji poza zamkniĉtymi pomieszczeniami
kawiarni, restauracji, sklepów oraz innych punktów handlowych i gastronomicznych
(ogródki letnie) - za każdy rozpoczĉty m2 zajĉtej powierzchni
Sprzedaż z przyczepy campingowej
Sprzedaż w obiektach przeszklonych typu igloo: - za każdy rozpoczĉty m2 zajĉtej powierzchni
Sprzedaż w kioskach, przykryciach namiotowych, barakowozach, obiektach kontenerowych, ze stołów i lad, z ziemi, stolika, gabloty, wózka i innego urządzenia ruchomego
- za każdy rozpoczĉty m2 zajĉtej powierzchni
Sprzedaż z samochodów, przyczep, naczep:
a) artykułów spożywczych
b) artykułów pozostałych
Przy równoczesnej sprzedaży artykułów spożywczych i pozostałych opłatĉ pobiera siĉ
wg stawek przewidzianych dla towarów pozostałych

Dzienna stawka
opłaty targowej
3
4.00 zł
3.00 zł

18.00 zł
28.00 zł

2.50 zł

17.00 zł
1.00 zł
2.50 zł

22.00 zł
32.00 zł

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
5362

5363
5363

UCHWAŁA NR XIV.180.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1,
art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.), art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 95 poz.613 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Uchwala siĉ roczne stawki podatku od ņrodków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna Nr XLIX/714/2010 z dnia
29 października 2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Dziennik Urzĉdowy
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Poz. 5363
Załącznik
do uchwały Nr XIV.180.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

Lp.
1.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Treņć
2

Stawka
3
Samochody ciĉŊarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
1)powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
645,00 zł
2)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
966,00 zł
3)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 290,00 zł
Samochody ciĉŊarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŊszej niŊ
12 ton i liczbie osi:
1)dwie osie
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 ton i wiĉcej
1677.00 zł
1 805.00 zł
2)trzy osie
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 23 tony
2 063.00 zł
2 193.00 zł
b)nie mniej niż 23 tony i wiĉcej
2 321.00 zł
2 452.00 zł
3)cztery osie i wiĉcej
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton
2 192.00 zł
2 321.00 zł
b) nie mniej niż 25 ton i wiĉcej
2 837.00 zł
2 975.00 zł
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŊywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 283.00 zł
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŊywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŊszej niŊ 12 ton i liczbie osi:
1)dwie osie
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 ton i wiĉcej
1 933.00 zł
2 300.00 zł
2)trzy osie
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszetycznym
niaosi
a)nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
1 933.00 zł
2 300.00 zł
b) powyżej 36 ton
2 708.00 zł
2 975.00 zł
Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą:
1)od 7 ton i poniżej 12 ton
387.00 zł
Przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowita równa lub wyŊszą niŊ 12 ton i liczbĉ osi:
1)jedna oņ
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
515.00 zł
578.00 zł
b) nie mniej niż 25 ton i wiĉcej
592.00 zł
714.00 zł
2)dwie osie
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton,
664.00 zł
707.00 zł
b)nie mniej niż 28 ton do 36 ton włącznie
1 064.00 zł
1 396.00 zł
c) powyżej 36 ton
1 450.00 zł
2 172.00 zł
3)trzy osie
Oņ jezdna z zawieszeniem pneumaInny system zawieszenia
tycznym
osi
a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
1 032.00 zł
1 143.00 zł
b)nie mniej niż 38 ton i wiĉcej
1 290.00 zł
1 555.00 zł
Od autobusu w zaleŊnoņci od liczby miejsc do siedzenia:
1)mniejsza niż 30 miejsc
966.00 zł
2)równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 805.00 zł
Dla pojazdów okreņlonych w pkt I, III, V, i VII posiadających katalizator lub wyprodukowanych po 1.01.1999
r. stawki podatku okreņla siĉ w wysokoņci:
1)od samochodu ciĉżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
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a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
580.00 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
836.00 zł
c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 159.00 zł
2)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a)od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 159.00 zł
3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masĉ całkowitą:
a)od 7 ton i poniżej 12 ton
322.00 zł
4)od autobusu w zależnoņci od liczby miejsc do siedzenia
a)mniejszej niż 30 miejsc
773.00 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 739.00 zł
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
5363

5364
5364

UCHWAŁA NR XIV.192.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muszyna 1.”
Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), Rada Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna:
1. po stwierdzeniu zgodnoņci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Muszyna gm. Muszyna przyjĉtego uchwałą nr XL/489/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. Urzĉdowy Woj. Małopolskiego nr 607 poz. 3755 z dnia
4.X.2006 r.) zwanego dalej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego MUSZYNA 1,
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, przyjĉtego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Nr XIX/191/2000 dnia 28 czerwca 2000 roku;
2. po rozstrzygniĉciu o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu;
3. po rozstrzygniĉciu o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy,
§ 1. uchwala zmianĉ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna gm.
Muszyna, dla terenów obejmujących czĉņci działek
nr 798, 801, 803/1 oraz działki nr 802/1/2/3 i 803/2,
położonego w Muszynie, zwaną dalej miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego – MUSZYNA 1.

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1
USTALENIA PORZĄDKOWE
§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
1. PLAN MUSZYNA 1, obejmuje czĉņć miasta Muszyna o powierzchni 0,49 ha.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
– MUSZYNA 1, składa siĉ z tekstu planu stanowiącego treņć niniejszej Uchwały i Załącznika Nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno –
wysokoņciowej w skali 1:1000.
3. Załączniki do Uchwały stanowią:
1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglĉdnionych uwag wniesionych do
projektu planu.
§ 3. OBJAŅNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH
PLANU OKREŅLEŃ
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony linią przerywaną, stanowiącą granicĉ
obszaru objĉtego ustaleniami planu, która rozgranicza projektowane przeznaczenie terenu;
2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć
obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych
lub ich czĉņci zawierający siĉ w terenie przeznaczonym do zainwestowania, ograniczonym na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
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3) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszystkie usługi komercyjne służące zaspokojeniu potrzeb ludnoņci, również podstawowe, z wyjątkiem obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2;
4) wysokoņci budynku - należy przez to rozumieć
liczoną w metrach wysokoņć od ņredniej wysokoņci terenu do głównej kalenicy dachu budynku, a ņrednim poziomie terenu - należy przez to
rozumieć ņrednią arytmetyczną pomiĉdzy najniższą i najwyższą rzĉdną istniejącego terenu,
przylegającą bezpoņrednio do budynku;
5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchniĉ budynków liczoną nad terenem po zewnĉtrznym obrysie przegród zewnĉtrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza siĉ czĉņci budynków nadwieszonych nad terenem, takich jak balkon i wykusz;
6) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane drogi wewnĉtrzne i służebne przejazdy nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz
niezbĉdne dla zapewnienia prawidłowej obsługi
obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów
może być korygowany na etapie regulacji
i podziału własnoņci; dla dojazdów nie wydzielonych w planie nie istnieje koniecznoņć przejĉcia ich przez Gminĉ w rozumieniu Ustawy
o gospodarce
nieruchomoņciami
z dnia
21 sierpnia 1997roku (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603);
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć liniĉ w której może być usytuowana
ņciana frontowa budynku lub słupy podcieni,
bez prawa ich przekraczania w kierunku linii
rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon,
wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz inne detale
wystroju architektonicznego, nadwieszonych
nad terenem;
8) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć
dach który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, schodzące siĉ w górnej czĉņci w jednym
punkcie szczytowym i nie posiada kalenicy;
9) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Rozdział 2
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
OBJĈTYCH PLANEM
§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŅRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
1. Na obszarze objĉtym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu
terenów,
obowiązują
zakazy
i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone
w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały
oraz wynikające z położenia obszaru opracowania
w:
1) Popradzkim Parku Krajobrazowym, zgodnie
z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzĉdowy

Poz. 5364

2)
3)

4)
5)

Województwa Małopolskiego z 2005 roku
Nr 309, poz. 2238) o utworzeniu ww. - cały obszar opracowania;
strefie ochrony uzdrowiskowej, zgodnie ze Statutem Uzdrowiska Muszyna - cały obszar opracowania;
terenie i obszarze górniczym „Muszyna II” ustanowionym w celu eksploatacji złóż wód leczniczych decyzją Ministra Ochrony Ņrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leņnictwa Nr 112/92 z dnia
14.12.1992 - cały obszar opracowania;
Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 438 (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego)
- cały obszar opracowania;
Obszarze zabytkowego układu urbanistycznego
miasta Muszyna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A - 333, decyzją Nr 133
z dnia 18.03.1983r – cały obszar objĉty opracowaniem.

2. Na obszarze objĉtym ustaleniami planu obowiązuje
zakaz
realizacji
ogrodzeń
z wypełnieniami
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz
szczelnych z płyt blaszanych.
3. Utrzymuje siĉ jako tymczasowe - dotychczasowe
przeznaczenie terenów i obiektów, do czasu ich
zagospodarowania
zgodnie
z przeznaczeniem
ustalonym w niniejszym planie.
4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków
do wód i gruntu.
5. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje
przestrzeganie dopuszczalnych wartoņci hałasu
w ņrodowisku jak dla terenów przeznaczonych na
cele mieszkaniowo – usługowe;
6. Obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć mogących zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko
oraz przedsiĉwziĉć mogących potencjalnie oddziaływać na ņrodowisko, za wyjątkiem obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji
oraz z grupy przedsiĉwziĉć mogących potencjalnie
oddziaływać na ņrodowisko tych, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na
ņrodowisko w trakcie, której sporządzono raport
o oddziaływaniu na ņrodowisko, wykazała brak
niekorzystnego wpływu na ņrodowisko, lub przedsiĉwziĉcie zostało zwolnione z obowiązku sporządzenia raportu;
7. Ustala siĉ nastĉpujące zasady i warunki podziału
nieruchomoņci w terenach przeznaczonych pod
zabudowĉ:
1) dopuszcza siĉ zmianĉ konfiguracji działek (scalenia i podziały) w dostosowaniu do ich przeznaczenia okreņlonego w niniejszym planie;
2) dopuszcza siĉ wydzielenie działek o powierzchni
nie mniejszej niż 8 arów, za wyjątkiem działki
pod realizacjĉ wolnostojącej stacji trafo, której
powierzchnia nie może być mniejsza niż 120 m2;
3) dopuszcza siĉ podziały związane z poprawą
możliwoņci zagospodarowania istniejących działek tj. powiĉkszeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojņć.
§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI
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1. Dopuszcza siĉ przebudowĉ i rozbudowĉ obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej oraz realizacjĉ nowych.
2. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodĉ:
1) zaopatrzenie w wodĉ z istniejącej komunalnej
sieci wodociągowej;
2) przy rozbudowie sieci wodociągowej obowiązuje
uwzglĉdnienie realizacji hydrantów zewnĉtrznych
lub zbiorników przeciw pożarowych.
3. W zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych:
1) obowiązuje odprowadzenie ņcieków istniejącym
zbiorczym systemem kanalizacji na istniejącą
oczyszczalnie ņcieków w Muszynie;
2) obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) obowiązuje utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i realizacja nowych zgodnie z przepisami
odrĉbnymi;
2) oczyszczenie wód opadowych z dróg i parkingów, przed odprowadzeniem ich do ņrodowiska,
zgodnie z przepisami odrĉbnymi.
5. W zakresie składowania odpadów:
1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
obowiązują
zasady
utrzymania
czystoņci
i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ustalone w stosownej uchwale,
zgodnie z przepisami odrĉbnymi. Postĉpowanie
z odpadami pochodzącymi z działalnoņci gospodarczej zgodnie z przepisami odrĉbnymi;
2) obowiązuje
zakaz
składowania
odpadów
w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie
urządzonych.
6. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz odbywać siĉ bĉdzie siecią
rozdzielczą w oparciu o istniejącą stacjĉ redukcyjną I -go stopnia w Muszynie.
7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:
1) zaopatrzenie w ciepło odbywać siĉ bĉdzie na
bazie kotłowni indywidualnych;
2) obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej
emisji zanieczyszczeń.
8. W zakresie zaopatrzenia terenów w energiĉ elektryczną:
1) dostawa energii elektrycznej na warunkach okreņlonych w przepisach odrĉbnych z dopuszczeniem realizacji stacji transformatorowej, realizowanej jako wbudowana lub kontenerowej;
2) utrzymuje siĉ istniejące sieci energetyczne napowietrzne i kablowe z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy, w tym kablowania istniejących sieci napowietrznych.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych
za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy
kablowych ziemnych i innych dostĉpnych rozwiązań.
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10. W zakresie komunikacji:
1) dopuszcza siĉ realizacjĉ nowych dróg wewnĉtrznych oraz dojazdów wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi.
DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 1
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW
OSIEDLEŃCZYCH
§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH
1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U – pow. 0,48 ha. Obowiązują nastĉpujące
zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie terenu - usługi komercyjne,
z wyjątkiem obiektów handlowych o pow.
sprzedaży powyżej 2000 m2. Dopuszcza siĉ lokalizacjĉ
zieleni
urządzonej
z obiektami
i urządzeniami małej architektury, niewydzielonych dojazdów i dojņć, parkingów i miejsc
postojowych, obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
2) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem
terenu
ustalonym
w przepisach szczegółowych niniejszego planu,
utrzymuje
siĉ funkcjĉ
mieszkalną
w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonym na rysunku planu szrafami;
3) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć
60% terenu inwestycji;
4) obowiązują nastĉpujące zasady realizacji nowych budynków oraz rozbudowy lub nadbudowy istniejących:
a) realizacja nowych budynków przy uwzglĉdnieniu wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Linia zabudowy dla ulicy Kity (pierwsza linia zabudowy), pokrywa siĉ czĉņciowo z linią rozgraniczającą drogi wojewódzkiej nr 971 biegnącą
w granicy istniejących budynków, z uwagi
na ochronĉ wpisanego do rejestru zabytków
układu urbanistycznego (numer A - 333, decyzja Nr 133 z dnia 18.03.1983 r.);
b) dopuszcza siĉ realizacjĉ nowych budynków
w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub
zwartej w tym realizowanej w granicach
działek;
c) dopuszcza siĉ realizacjĉ łącznika miĉdzy
budynkami lokalizowanymi w terenach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy jako pierwsza i druga linia zabudowy, na zasadach:
- usytuowania łącznika nad poziomem
stropu pierwszej kondygnacji nadziemnej;
- szerokoņć łącznika nie może przekraczać
¼ szerokoņci ņciany (elewacji budynku),
do której łącznik przylega
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d) wysokoņć nowo realizowanych budynków
oraz budynków podlegających rozbudowie
lub nadbudowie:
- realizowanych w pierwszej linii zabudowy od ulicy Kity, nie może być niższa niż
10 m i nie może przekroczyć 15 m;
- realizowanych w drugiej linii zabudowy
od ulicy Kity, nie może być niższa niż 9 m
i nie może przekroczyć 12 m;
e) realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy lub grafitowy.
Dopuszcza siĉ przekrycia czĉņci budynków
dachami pulpitowymi;
f) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych wzglĉdem siebie w płaszczyźnie pionowej oraz realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy
otwarć dachowych),
g) dopuszcza siĉ otwarcia dachowe w formie
okien połaciowych i lukarn, przy czym szerokoņć jednej lukarny liczona w najszerszym
jej miejscu (tzn. szerokoņć czołowej ņciany
lukarny bez okapów), nie może przekroczyć
1/2 długoņci całej połaci dachowej. Łączna
szerokoņć lukarn nie może przekroczyć 2/3
długoņci całej połaci dachowej. Zakaz otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długoņci powyżej
1/2 długoņci dachu,
h) zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw sztucznych oraz prefabrykowanego detalu typu tralki, figury itp.,
i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych,
5) obowiązuje zachowanie niemniej niż 20% powierzchni terenu inwestycji pod tereny biologicznie czynne;
6) dostĉp do terenu z położonych poza obszarem
objĉtym planem:
a) istniejącej drogi publicznej klasy głównej
(ulica Kity), na warunkach zarządcy drogi;
b) zjazdem publicznym z projektowanej drogi serwisowej, połączonej z projektowaną drogą pu-
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bliczną klasy głównej, na warunkach zarządcy
drogi;
7) obowiązek
realizacji
miejsc
postojowych,
w zależnoņci od potrzeb – niemniej niż 5 miejsc postojowych i nie wiĉcej niż 50.
Rozdział 2
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI.
§ 7. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG
1. Tereny komunikacji – czĉņć drogi klasy głównej
oznaczona symbolem KDG – pow. 0,01 ha, realizowanej na zasadach okreņlonych w przepisach
odrĉbnych.
1) Dopuszcza siĉ obniżenie klasy drogi z KDG na
niższą, po zrealizowaniu planowanego układu
komunikacyjnego w północnej czĉņci miasta;
2) Po zrealizowaniu planowanego układu komunikacyjnego
w północnej
czĉņci
miasta
i przełożeniu ruchu, dopuszcza siĉ wykorzystanie terenu drogi KDG na cele związane
z przeznaczeniem terenu sąsiedniego, oznaczonego symbolem U.
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŅCIOWE I KOŃCOWE.
§ 8. Ustala siĉ z tytułu uchwalenia planu
i związanego z tym wzrostu wartoņci nieruchomoņci,
stawkĉ dla naliczania opłat w wysokoņci:
1. 15% dla terenów zabudowy usługowej.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzĉdu
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Majka
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV.192.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
Rysunek planu

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalĉ źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów.
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Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Majka
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nych z przygotowaniem inwestycji do realizacji (nabyciem lub podziału gruntów) czy też np.: budową
nowych lub modernizacją istniejących dróg. Zapisy
nowego planu nie wprowadzają zmian w terenach,
w których znajdują siĉ nieruchomoņci stanowiące
własnoņć Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
jak również w terenach, których zagospodarowaniem
na cele publiczne miasto mogłoby być zainteresowane. Dostĉp i dojazd do nieruchomoņci komercyjnej,
na której realizowane bĉdzie planowana przez właņciciela działek inwestycja zapewnia istniejąca droga
publiczna (ul. Kity).

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV.192.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIASTA I GMNY
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA O SPOSOBIE
REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRSATRUKTURY
TECHNICZNEJ, NALEŉĄCYCH DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY.
Wymagane przepisami w/w rozstrzygniĉcie
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna jest
bezprzedmiotowe, ponieważ budżet gminy nie bĉdzie
obciążony skutkami finansowymi wynikającymi
z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana
przestrzennego „Muszyna 1”.

W związku z powyŊszym, budŊet gminy nie
bĉdzie obciąŊony konsekwencjami finansowymi
wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Muszyna 1”.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Majka

Na terenie objĉtym miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego „Muszyna 1”, gmina
nie bĉdzie musiała ponosić żadnych kosztów związa-

strzennego Muszyna 1.”, wyłożonego do wglądu publicznego, nie wpłynĉła ani jedna uwaga.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV.192.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.

W związku z powyższym, wymagane przepisami
rozstrzygniĉcie Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna jest bezprzedmiotowe.

ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIASTA I GMINY
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA O SPOSOBIE
ROZPATRZENIA NIEUWZGLĈDNIONYCH UWAG
ZGŁOSZONYCH DO "MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MUSZYNA1".

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Majka

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu ”Miejscowego planu zagospodarowania prze5364
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UCHWAŁA NR XV/92/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie:utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy
Oņwiĉcim” oraz uchwalenia jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia
2009
r.
o finansach
publicznych
(Dz. U Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy
Oņwiĉcim uchwala co nastĉpuje
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy siĉ samorządową
instytucjĉ kultury pod nazwą: Oņrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji Gminy Oņwiĉcim z siedzibą
w Brzezince przy ulicy Sportowej 9.

2. Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oņwiĉcim podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.
3. Oņrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy
Oņwiĉcim nadaje siĉ Statut, stanowiący Załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Oņwiĉcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
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Załącznik
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Gminy Oņwiĉcim
z dnia 19 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
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UCHWAŁA NR XV/92/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/207/08 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania
Statutu Gminnemu Oņrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001
Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm./ oraz art.13 ust.1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej /Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123 z póżn. zm. / - Rada Gminy w Pcimiu
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Dokonać zmian w Statucie Gminnego Oņrodka
Kultury i Sportu w Pcimiu nadanym Uchwałą Rady
Gminy Pcim Nr XXVII/207/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.
/Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 104, poz. 763/ zmienionym
Uchwałą Rady Gminy Pcim Nr XXVIII/212/09 z dnia 26
stycznia 2009 r. /Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 104, poz. 764/
w nastĉpujący sposób:

„2. W skład struktury organizacyjnej Gminnego Oņrodka
Kultury i Sportu w Pcimiu wchodzą:
„- Oņrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
„- Ņwietlica Ņrodowiskowa w Stróży
„- Ņwietlica Ņrodowiskowa w Trzebuni
„- Hala Sportowa w Stróży "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka

1. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Gminnego Oņrodka Kultury i Sportu
w Pcimiu jest budynek stanowiący własnoņć Gminy Pcim oznaczony numerem 563 w Pcimiu.
5366
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UCHWAŁA NR XVI/108/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co nastĉpuje:
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§ 1. Okreņla siĉ wysokoņć stawek podatku od nieruchomoņci.
I. Stawki podatku od gruntów wynoszą rocznie:
Lp.
1
2

3

Okreņlenie rodzaju podatku
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez
wzglĉdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Od gruntów pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych
Od gruntów pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

Jednostka
miary
1 m2
powierzchni
1 ha
powierzchni
1 m2
powierzchni

Stawka
podatku na 2012 r.
0,81 zł
4,33 zł

0,12 zł

II Stawki podatku od budynków wynoszą rocznie:
Lp.

Okreņlenie rodzaju podatku

1

Od budynków mieszkalnych lub ich czĉņci

2

Od budynków lub ich czĉņci związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czĉņci zajĉtych na
prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Od budynków lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

3

Jednostka
miary
1m2
powierzchni
użytkowej
1m2
powierzchni
użytkowej
1m2
powierzchni
użytkowej

4

Od budynków lub ich czĉņci związanych z udzielaniem ņwiadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej, zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń

1m2
powierzchni
użytkowej

5

Od budynków letniskowych

6

Od pozostałych budynków lub ich czĉņci, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego oraz garaży wolnostojących
i budynków gospodarczych nie położonych na gruntach gospodarstw
rolnych

1m 2
powierzchni
użytkowej
1 m2
powierzchni
użytkowej

Stawka
podatku na 2012 r.
0,66 zł

15,40 zł

7,40 zł

4,45 zł
7,36 zł

3,70 zł

III. Stawki podatku od budowli lub ich czĉņci związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej innej niż rolnicza lub leņna wynoszą rocznie:
Lp.

1.

Okreņlenie rodzaju podatku

Od budowli – 2% ich wartoņci okreņlonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/370/2010 Rady
Gminy Pcim z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 590 poz. 4605).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.
5367

Jednostka
miary

%

Stawka
podatku na
2012 r.
2%

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35604 –

Poz. 5368

5368
5368

UCHWAŁA NR XVI/109/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Podatek od ņrodków transportowych wynosi
rocznie:

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
542 zł
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
826 zł
Powyżej 9 t i poniżej 12 t
1206 zł
2. Od samochodów ciĉżarowych o masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 t:

1. Od samochodów ciĉżarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

Nie mniej niż
1

Mniej niż
2

12 t
13 t
14 t
15 t

13 t
14 t
15 t
i wiĉcej

12 t
17 t
19 t
21 t
23 t
25 t

17 t
19 t
21 t
23 t
25 t
i wiĉcej

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12 t
25 t
27 t
29 t
31 t

25 t
27 t
29 t
31 t
i wiĉcej

Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
3
Dwie osie
1396 zł
1396 zł
1396 zł
1396 zł
Trzy osie
1652 zł
1652 zł
1652 zł
1652 zł
1778 zł
1778 zł
Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

3
Cztery osie i wiĉcej
2160 zł
2160 zł
2160 zł
2286 zł
2286 zł

Inny system zawieszenia osi
4
1396 zł
1396 zł
1396 zł
1652 zł
1652 zł
1652 zł
1652 zł
1652 zł
2030 zł
2030 zł

Inny system
zawieszenia osi
4
2160 zł
2160 zł
2160 zł
2978 zł
2978 zł

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

1270 zł.
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4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12 t
18 t
25 t
31 t

18 t
25 t
31 t
i wiĉcej

12 t
40 t

40 t
i wiĉcej

Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Zawieszenie osi
Inny system zawieszenia osi
pneumatyczne lub
równoważne
3
4
Dwie osie
1334 zł
1334 zł
1334 zł
1334 zł
1334 zł
1334 zł
1840 zł
2478 zł
Trzy osie i wiĉcej
2030 zł
2222 zł
2286 zł
2978 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masĉ całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od 7 ton i poniżej 12 ton

380 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Nie mniej niż

1
12 t
18 t
25 t
12 t
28 t
33 t
38 t
12 t
38 t

Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Mniej niż
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne
2
3
Jedna oņ
18 t
508 zł
25 t
762 zł
i wiĉcej
762 zł
Dwie osie
28 t
890 zł
33 t
890 zł
38 t
1420 zł
i wiĉcej
1870 zł
Trzy osie
38 t
890 zł
i wiĉcej
1270 zł

Inny system
zawieszenia osi
4
508 zł
762 zł
762 zł
890 zł
1080 zł
1652 zł
2160 zł
1206 zł
1652 zł

7. Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących
Do 29 miejsc
30 miejsc lub wiĉcej
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/375/2010 Rady Gminy
Pcim z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie wysokoņci
stawek podatku od ņrodków transportowych (Dz. Urz.
Woj. Mał. Nr 618, poz. 4952).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.
5368

1016 zł
1016 zł
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
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UCHWAŁA NR XVI/110/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r., Uchwały Nr VII/42/07 Rady
Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r., Uchwały Nr IX/52/07 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2007 r. i Uchwały
Nr XVII/110/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leņnego
i podatku od nieruchomoņci w drodze inkasa, ustalenia inkasentów, wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) oraz art.
6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 913
z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/10/06 Rady Gminy Pcim
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku
rolnego, podatku leņnego i podatku od nieruchomoņci
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów, wysokoņci wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 954 poz.
5971) zmienionej Uchwałą Nr VII/42/07 Rady Gminy
Pcim z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 270
poz. 1785) zmienionej Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Gminy

Pcim z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 447
poz. 2980) zmienionej Uchwałą Nr XVII/110/07 Rady
Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 58 poz. 416) wprowadza siĉ nastĉpującą zmianĉ:
§ 1 pkt. 2 litera b otrzymuje brzmienie:
„b) w Sołectwie Trzebunia – Panią Oskwarek Magdalenĉ
zam. Trzebunia 580 "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka

5369

5370
5370

UCHWAŁA NR XVI/111/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoņci stawek
opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą
Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim z dnia
28 grudnia 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 15 i 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 913 z późn. zm.)
Rada Gminy Pcim uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoņci stawek
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 954 poz. 5972)
zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim
z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 270
poz. 1786) zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy
Pcim z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 447
poz. 2981) zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady
Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 58 poz. 417) wprowadza siĉ nastĉpującą zmianĉ:
5370

§
2 pkt.
2 litera
b
otrzymuje
brzmienie:
„b) w Sołectwie Trzebunia – Panią Oskwarek Magdalenĉ
zam. Trzebunia 580 "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
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UCHWAŁA NR XVI/112/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie okreņlenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady
Gminy Pcim z dnia 23 paňdziernika 2008 r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci,
podatku rolnego i podatku leņnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego i Uchwały
Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do
podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 6a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)
Rada Gminy Pcim uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 954, poz. 5973), w Uchwale Nr XXIV/189/08 Rady
Gminy Pcim z 23 października 2008 r. w sprawie
zmiany okreņlenia wzorów formularzy do podatku od
nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego
(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 696, poz. 4857), w Uchwale
Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie zmiany okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego
i podatku leņnego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 207,
poz. 1459) i w Uchwale Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany
okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego
(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 736, poz. 5649) wprowadza siĉ
nastĉpującą zmianĉ:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ustala siĉ wzór formularza „Informacja o nieruchomoņciach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach osób fizycznych” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ustala siĉ wzór formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomoņci”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3) § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ustala siĉ wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomoņci” dla podatników korzystających ze zwolnień na
mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4) § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: ustala siĉ wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomoņci” dla podatników korzystających ze zwolnień na
mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/112/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r.

.................................................................
Nazwa i adres organu podatkowego
Informacja o nieruchomoņciach(budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych
Położenie nieruchomości:

Miejscowoņć ..................................................

Nr hipoteczny-KW ......................................... Nazwa sądu......................................................................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ......................................................................................................
Data rozpoczĉcia użytkowania (budynki i budowle nowo wybudowane) ................................................
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Właņciciel-(współwłaņciciele)-uŊytkownik- posiadacz-inne
właņciwe wpisać: ........................................
Dane podatnika:
Lp

Nazwisko i imiĉ /imiona/

Adres zam. - kod

PESEL /w przypadku braku wpisać
datĉ urodzenia i imiona rodziców/

Identyfikator
*

REGON
*

1
2
3
*NIP i REGON obowiązuje prowadzących działalnoņć gospodarczą
nr telefonu ……………...
Pełnomocnik
(należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
Nazwisko i imiĉ .......................................................................... Adres ........................................................

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania::

Wyszczególnienie
1. Budynki mieszkalne lub ich czĉņci /lokale mieszkalne, garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe/
a) pomieszczenia o wysokoņci 1,40-2,20 m
pow ..............m²
b) pomieszczenia o wysokoņci powyżej 2,20 m
pow .............m²
2. Budynki lub ich czĉņci związane z działalnoņcią gospodarczą oraz budynki mieszkalne lub ich czĉņci zajĉte na
prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Rodzaj wykonywanej działalnoņci
i data rozpoczĉcia

w budynkach mieszkalnych powierzchnia w m²

w innych budynkach /wolnostojące/ powierzchnia w m²

3. Budynki lub ich czĉņci zajĉte na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
pow ............m²
4. Budynki lub ich czĉņci związane z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoņci
leczniczej, zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
pow ............m²
5. Budynki letniskowe
- pomieszczenia o wysokoņci 1,40-2,20 m
pow ............m²
- pomieszczenia o wysokoņci powyżej 2,20 m
pow ........... m²
6. Pozostałe budynki lub ich czĉņci, w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
pow ........... m2
w tym:
a) budynki gospodarcze nie związane z produkcją rolną, leņną, rybacką nie położone na gruntach gospodarstw rolnych (stodoły, obory, szopy i inne)
pow ............m²
b) garaże wolnostojące i inne
pow ............m²
7. Budowle lub ich czĉņci związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
wartoņć ..........zł
8. Grunty związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
pow............m²
9. Grunty podjeziorami, zajĉte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
pow ...........ha
10. Grunty pozostałe, w tym zajĉte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
pow ............m²
11. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajĉtych na
prowadzenie działalnoņci gospodarczej innejniż działalnoņć rolnicza
ogółem
pow ..............ha fiz.
Grunty orne
I pow .............. ha
II pow .............. ha
IIIa pow .............. ha
IIIb pow .............. ha
IVa pow .............. ha
IVb pow .............. ha
V pow .............. ha
VI pow .............. ha
VIz pow ...............ha

Użytki zielone
I pow .............. ha
II pow .............. ha
III pow .............. ha
IV pow .............. ha
V pow .............. ha
VI pow .............. ha
VIz pow ...............ha
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Sady
( oznacz klasĉ użytku rolnego )
..... pow .............. ha
..... pow .............. ha
......pow .............. ha
..... pow .............. ha
..... pow .............. ha
Grunty rolne zabudowane
I pow .............. ha
II pow .............. ha
IIIa pow .............. ha
III pow .............. ha
IIIb pow .............. ha
IVa pow .............. ha
IV pow .............. ha
IVb pow .............. ha
V pow .............. ha
VI pow .............. ha
VIz pow ................ha
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Grunty pod stawami:
a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem pow .................. ha
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) pow ..................ha
c) grunty pod stawami niezarybionymi pow .................. ha
Rowy pow ............. ha

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR
I pow .............. ha
II pow .............. ha
IIIa pow .............. ha
III pow .............. ha
IIIb pow .............. ha
IVa pow .............. ha
IV pow .............. ha
V pow .............. ha
VI pow .............. ha
VIz pow ................ha

12. Budynki gospodarcze związane z produkcją rolną, leņną, rybacką położone na gruntach gospodarstw rolnych
(stodoły, obory, szopy i inne)
pow ............m2
13. Nieużytki
pow .......... m2
Drogi
pow ........... m2
14. Grunty lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
i parków narodowych
pow............ha
15.Pozostałe grunty leņne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy
a) las z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat
pow.............ha
b) las z drzewostanem w wieku do 40 lat
pow.............ha
Odpowiedzialnoņć przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie
zobowiązania podatkowego lub jego wysokoņć, oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 200 § 1, w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r.Nr 8 poz. 60 z póňn. zmianami) podatnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia siĉ w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy. W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa, w oparciu o przedłoŊone informacje zostanie
wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.
Pcim, dnia........................................

.................................................................
Podpis składającego zeznanie

Zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomoņci
Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady
Gminy
Tytuł prawny zwolnienia
Art. 7 ust. 1 pkt. 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej
w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajĉte pod nie grunty, jeżeli :
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostĉpniania licencjonowanym
przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równoczeņnie zarządza tą infrastrukturą bez udostĉpniania jej
innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokoņci torów wiĉkszej niż 1435 mm;
Art. 7 ust. 1 pkt. 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własnoņci lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca
nastĉpującego po miesiącu, w którym stała siĉ ostateczna decyzja lub weszło
w życie rozporządzenie, wyrażające zgodĉ na likwidacje linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem
zajĉtych na działalnoņć inną niż działalnoņć, o której mowa w przepisach
o transporcie kolejowym;

Powierzchnia zwolniona z opodatkowania
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Art.7 ust.1 pkt. 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostĉp do portów i przystani morskich oraz zajĉte pod nie grunty
Art.7 ust. 1 pkt. 2a – grunty, które znajdują siĉ w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskie, zajĉte na działalnoņć okreņloną w statucie tego podmiotu, położone
w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca nastĉpującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie- nie dłużej niż
przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajĉtych przez podmiot inny niż podmiot
zarządzający portem lub przystanią morską
Art. 7 ust. 1 pkt. 3 – budynki, budowle i zajĉte pod nie grunty na obszarze czĉņci
lotniczych lotnisk użytku publicznego
Art. 7 ust.1 pkt. 4 – budynki gospodarcze lub ich czĉņci:
a)służące działalnoņci leņnej i rybackiej,
b)położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalnoņci rolniczej,
c)zajĉte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Art. 7 ust.1 pkt. 5 – nieruchomoņci lub ich czĉņci zajĉte na potrzeby prowadzenia
przez stowarzyszenia statutowej działalnoņci wņród dzieci i młodzieży w zakresie
oņwiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalnoņci gospodarczej, oraz grunty zajĉte trwale
na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art. 7 ust. 1 pkt. 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt. 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
Art. 7 ust. 1 pkt. 8a – bĉdące własnoņcią Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajĉte
pod sztuczne zbiorniki wodne
Art. 7 ust. 1 pkt. 8 – grunty położone na obszarach objĉtych ochroną ņcisłą, czynną
lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące
bezpoņrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach narodowych
oraz w rezerwatach przyrody
Art. 7 ust. 1 pkt. 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi
i położone w miĉdzywalach z wyjątkiem zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
Art. 7 ust. 1 pkt. 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt. 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a)osiągnĉli wiek emerytalny,
b)są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c)są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoņci,
d)są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
Art. 7 ust. 1 pkt. 12 – budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajĉtych na działalnoņć
gospodarczą
Art. 7 ust. 1 pkt. 13 – budynki i budowle zajĉte przez grupĉ producentów rolnych
wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalnoņci w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych
w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie okreņlonym w art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 15 wrzeņnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm. ), zgodnie z jej aktem założycielskim
Art. 7 ust. 1 pkt. 14 – nieruchomoņci lub ich czĉņci zajĉte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art. 7 ust. 2 pkt. 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajĉtych na działalnoņć gospodarczą
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Art. 7 ust. 2 pkt. 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objĉte systemem oņwiaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomoņci zajĉtych na
działalnoņć oņwiatową
Art. 7 ust. 2 pkt. 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomoņci lub ich czĉņci, które są niezbĉdne
do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajĉtych na działalnoņć gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt. 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady
aktywnoņci zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywnoņci zawodowej albo zaņwiadczeniem-zajĉtych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących siĉ w posiadaniu zależnym podmiotów niebĉdących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28
ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywnoņci
zawodowej
Art. 7 ust. 2 pkt. 5 – Instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
zajĉtych na działalnoņć gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt. 5a – przedsiĉbiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach okreņlonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalnoņci innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajĉtych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
Art. 7 ust. 2 pkt. 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajĉtych na działalnoņć gospodarczą
Zwolanienia uchwałowe w podatku od nieruchomoņci
Powierzchnia
zwolniona
z opodatkowania

Tytuł
Grunty, budynki, budowle lub ich czĉņci:
a) zajĉte na potrzeby niesienia pomocy przeciwpożarowej, porządku publicznego, powodzi
i innych zdarzeń losowych,
b) zajĉte na potrzeby prowadzenia działalnoņci kulturalnej, czytelniczej, sportowej oraz
pomocy społecznej,
c) stanowiące mienie komunalne Gminy nie bĉdące w posiadaniu innych podmiotów,
d) stanowiące własnoņć, współwłasnoņć, współposiadanie lub inny tytuł posiadania oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – drogi,
e) służące przesyłowi i oczyszczaniu płynnych odpadów komunalnych.

.......................................................
(podpis podatnika)

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/112/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r.

Wypełnia podatnik
Pieczĉć nagłówkowa podatnika
NIP .....................................
REGON..............................

Nr Ksiĉgi Wieczystej ................... Nazwa sądu ....................................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ......................................................
Rodzaj własności .......................................................... (wpisz właņciwy)
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomoņci na rok .................
deklaracja roczna,korekta deklaracji rocznej(podkreņl właņciwą)

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
niepodlegających zwolnieniu

Wyszczególnienie

Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem
działalnoņci gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajĉtych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich czĉņci
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci związanych
z działalnoņcią gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci
gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci związanych
z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalnoņci leczniczej, zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich czĉņci,
w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Od wartoņci budowli lub ich czĉņci związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej – wartoņć budowli okreņlona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
( w pełnych złotych )

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające osobowoņci prawnej, osoby fizyczne
Podstawa
Stawka
Kwota
opodatkowania
podatku zł podatku
(bez zaokrągleń)
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia w
10000 m2
(1ha) ..................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Powierzchnia
...................... m2
Wartoņć
...................... zł

2%

Oņwiadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawĉ do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 2 § 1 w związku
z art. 3a ustawyz dnia 17.06 1966r. o postĉpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz.1954
zpóź. zm. ) .
..............................................
(nazwisko i imiĉ osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

..........................................
kierownik jednostki

........................................
podpis ksiĉgowego
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstĉpnej przypada:

Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
-przypisy objĉto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
-odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................

.........................................
data

..........................................................
(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje ksiĉgowoņci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowoņci prawnej są zobowiązane:
1. Składać organowi gminy właņciwemu ze wzglĉdu na miejsce położenia nieruchomoņci deklaracje na podatekod
nieruchomoņci na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru do dnia15 stycznia
tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okolicznoņci
uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.).
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoņci-bez wezwania - na rachunek budżetu gminy za poszczególne
miesiące
w terminie
do
dnia
15
każdego
miesiąca
(na
konto:
KBS
O/Pcim
Nr 13859100070230000000420001)
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomoņci położonych na terenie Gminy Pcim jest Wójt
Gminy Pcimtel. (012) 27-48-050.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/112/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r.

Wypełnia podatnik
Pieczĉć nagłówkowa podatnika
NIP .....................................
REGON..............................

Nr Ksiĉgi Wieczystej ................... Nazwa sądu ....................................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ......................................................
Rodzaj własnoņci .......................................................... (wpisz właņciwy)

DEKLARACJA
na podatek od nieruchomoņci na rok .................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej(podkreņl właņciwą)
Podać przepis prawa – z jakiego tytułu wystĉpuje
zwolnienie
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez
wzglĉdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajĉtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich
czĉņci
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci związanych z działalnoņcią gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci zajĉtych
na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich
czĉņci, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
Od wartoņci budowli lub ich czĉņci związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej – wartoņć budowli okreņlona na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
(w pełnych złotych )

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające osobowoņci prawnej, osoby fizyczne
Podstawa opodatStawka poKwota
kowania
datku zł
podatku (bez
zaokrągleń)
Powierzchnia
......................... m2

Powierzchnia
w 10000m 2 ( 1 ha)
....................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Powierzchnia
...................... m2

Powierzchnia
...................... m2
Wartoņć
.......................... zł

2%
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Podstawa prawna zwolnienia:
..............................................................................................................................................................................
..............................................
..........................................
........................................
(nazwisko i imiĉ osoby odpowiedzialnej
kierownik jednostki
podpis ksiĉgowego
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)
Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstĉpnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
-przypisy objĉto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
-odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
.........................................
data

..........................................................
(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje ksiĉgowoņci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowoņci prawnej są zobowiązane:
1. Składać organowi gminy właņciwemu ze wzglĉdu na miejsce położenia nieruchomoņci deklaracje na podatek od
nieruchomoņci na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru do dnia15 stycznia
tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okolicznoņci
uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.).
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoņci-bez wezwania - na rachunek budżetu gminy za poszczególne
miesiące
w terminie
do
dnia
15
każdego
miesiąca
(na
konto:
KBS
O/Pcim
Nr 13859100070230000000420001 )
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomoņci położonych na terenie Gminy Pcim jest Wójt
Gminy Pcimtel. (012) 27-48-050.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/112/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r.

Wypełnia podatnik
Pieczĉć nagłówkowa podatnika
NIP .....................................
REGON..............................

Nr Ksiĉgi Wieczystej ................... Nazwa sądu ....................................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ......................................................
Rodzaj własności .......................................................... (wpisz właņciwy)

DEKLARACJA
na podatek od nieruchomoņci na rok .................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Rady Gminy Pcim
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomoņci
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej(podkreņl właņciwą)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomoņci
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez
wzglĉdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajĉtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich
czĉņci
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci związanych z działalnoņcią gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci zajĉtych
na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
Od powierzchni budynków lub ich czĉņci związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich
czĉņci, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
Od wartoņci budowli lub ich czĉņci związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej – wartoņć budowli okreņlona na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
(w pełnych złotych )

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające osobowoņci prawnej, osoby fizyczne
Podstawa opodatStawka
Kwota
kowania
podatku zł
podatku (bez zaokrągleń)
Powierzchnia
......................... m2
Powierzchnia
w 10000 m2 ( 1 ha)
......................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Wartoņć
.......................... zł

2%
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..............................................
(nazwisko i imiĉ osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

Poz. 5371

..........................................
kierownik jednostki

........................................
podpis ksiĉgowego

Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstĉpnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
-przypisy objĉto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
-odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
.........................................
data

..........................................................
(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje ksiĉgowoņci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowoņci prawnej są zobowiązane:
1. Składać organowi gminy właņciwemu ze wzglĉdu na miejsce położenia nieruchomoņci deklaracje na podatekod
nieruchomoņci na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru do dnia15 stycznia
tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okolicznoņci
uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.).
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoņci-bez wezwania - na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca ( na konto: KBS O/Pcim Nr
13859100070230000000420001 )
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomoņci położonych na terenie Gminy Pcim jest Wójt
Gminy Pcimtel. (012) 27-48-050.
Wyszczególnienie wszystkich nieruchomoņci ujĉtych w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoņci
na rok ....................
Nr działki
Charakter władania

Powierzchnia użytkowa gruntu *

Powierzchnia użytkowa poszczególnych budynków **

Adres nieruchomoņci

Dziennik Urzĉdowy
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*należy wyszczególnić powierzchniĉ każdej działki
**należy wyszczególnić powierzchniĉ użytkową każdego z budynków
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
5371

5372
5372

UCHWAŁA NR XVI/114/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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 późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) – Rada Gminy w Pcimiu
uchwala, co nastĉpuje:
Dział

Nazwa

1

2

801

bieŊące

majątkowe

Oņwiata i wychowanie
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym
charakterze (§0750)
Wpływy z usług (§0830)
Wpływy z różnych dochodów
(§0970)
razem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków
na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

razem:

§ 1.
1. Zmniejsza siĉ dochody budżetu ogółem na rok 2011
o kwotĉ 3.300,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące zmniejsza siĉ o kwotĉ 3.300,00 zł,
- jak poniżej:

Plan przed
zmianą
3
bieŊące
909 499,00
909 499,00
13 720,00

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

Plan po zmianach
(5+6+7)
6

4

5

-16 300,00
-16 300,00
0,00

13 000,00
13 000,00
3 900,00

906 199,00
906 199,00
17 620,00

596 200,00
263 495,00

0,00
-16 300,00

4 500,00
4 600,00

600 700,00
251 795,00

31 239 467,14
472 674,81

-16 300,00
0,00

13 000,00
0,00

31 236 167,14
472 674,81

majątkowe
2 503 906,00

0,00

0,00

2 503 906,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
w tym z tytułu dotacji i ņrodków
na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie
wydatków na realizacjĉ zadań
finansowanych z udziałem
ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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685 265,00

0,00

0,00

685 265,00

33 743 373,14
1 157 939,81

-16 300,00
0,00

13 000,00
0,00

33 740 073,14
1 157 939,81

§ 2.
1. Zmniejsza siĉ wydatki budżetu na rok 2011 ogółem
o kwotĉ 3.300,00 zł.
2. Zmiany wydatków obejmują:
1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotĉ
3.300,00 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza siĉ
o kwotĉ 7.650,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza siĉ kwotĉ 7.650,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące zwiĉksza siĉ
o kwotĉ 10.000,00 zł
c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza siĉ o kwotĉ 5.650,00 zł.
- jak poniżej:
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§ 3. § 4 Uchwały Budżetowej pkt. 1 otrzymuje
brzmienie:

Poz. 5372

dów
budżetu
w wysokoņci
w specyfikacji jak poniżej:

2.047.097,00

zł,

„Ustala siĉ łączną kwotĉ przychodów budżetu
w wysokoņci 3.873.788,80 zł oraz łączoną kwotĉ rozchoLp.
1
A
B
2
A
B
3
A
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne ņrodki)
Przychody budżetu
z czego:
- kredyty
- pożyczki
- wolne ņrodki jako nadwyżka ņrodków pieniĉżnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
z czego:
- spłata rat z zaciągniĉtych kredytów
- spłata rat z zaciągniĉtych pożyczek
- udzielone pożyczki

§ 4. Załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Pcim.

PLAN 2011
33 740 073,14
31 236 167,14
2 503 906,00
35 566 764,94
31 121 698,66
4 445 066,28
-1 826 691,80
288 257,28
3 873 788,80
3 200 000,00
500 000,00
173 788,80
2 047 097,00
1 773 203,00
253 894,00
20 000,00

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w trybie okreņlonym odrĉbnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
Załącznik
do uchwały Nr XVI/114/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Pcim w roku 2011
DZ.

ROZDZ.

710

NAZWA

71095

Działalnoņć usługowa
Pozostała działalnoņć

72095

Informatyka
Pozostała działalnoņć

720

Pozostała działalnoņć

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa

Rodzaj dotacji z budŊetu

dotacja celowa (bieŊąca) na
pomoc finansową udzielaną
miĉdzy JST
dotacja celowa (inwestycyjna) na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
dotacja celowa (bieŊąca) na
dofinansowanie kosztów
realizacji zadania

dla jednostek
sektora finansów publicznych
27 149
27 149

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

81
11

70

9 700

7 200
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75405

Komendy powiatowe
Policji

75411

Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej

75412

Ochotnicze straże pożarne

801
80195

Oņwiata i wychowanie
Pozostała działalnoņć

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalnoņć

90002

Gospodarka komunalna
i ochrona wód
Gospodarka odpadami

852

900

921
92109
92116
926
92605

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury i sportu

– 35623 –
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną miĉdzy
jednostkami samorządu
terytorialnego
dotacja celowa (inwestycyjna) na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
Dotacja celowa (bieŊąca) na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa (inwestycyjna) na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Poz. 5372,5373
6 700

3 000

3 700

3 500

5 000
5 000

dotacja celowa (bieŊąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom)

10 500
10 500

dotacja celowa (bieŊąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
10 000
dotacja celowa (bieŊąca) na
pomoc finansową udzielaną
miĉdzy JST

10 000

690 000
dotacje podmiotowe

432 000

dotacje podmiotowe

258 000
54 500
54 500

dotacje celowe (bieŊące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego
dotacja celowa (bieŊąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
Razem:

45 000

9 500

736 930

77 200

OGÓŁEM DOTACJE 814 130 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 690 000 zł
- dotacje celowe: 124 130 zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 117 619 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 6 511 zł
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
5372
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UCHWAŁA NR XIII/74/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmiany w budŊecie i zmiany uchwały budŊetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r., - Przepisy wprowadzające ustawĉ o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d) ustawy z dnia 8 marca
1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na wniosek
Burmistrza
MiG
Piwniczna-Zdrój
uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje siĉ zwiĉkszenia dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011 o kwotĉ
125.940,00 zł, w tym:
-

dochody bieżące
125.940,00 zł;

zwiĉkszą

siĉ

o kwotĉ

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje siĉ zwiĉkszenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011 o łączną
kwotĉ 125.940,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiĉksza siĉ o łączną kwotĉ
76.940,00 zł, z tego:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
zwiĉksza siĉ o kwotĉ 34.940,00 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych,
zwiĉksza siĉ o łączną kwotĉ 34.940,00 zł;
- ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych zwiĉksza siĉ o kwotĉ 42.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zwiĉksza siĉ o łączną kwotĉ
49.000,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne zwiĉksza siĉ o łączną
kwotĉ 49.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje siĉ zmian w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok
2011 – zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwały.
§ 3. Po dokonaniu zmian Budżet Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2011 przestawia siĉ nastĉpująco:
1.

Dochody budżetu na
54.146.359,06 zł w tym:

rok

2011

wynoszą

1) dochody bieżące: 28.619.311,31 zł
2) dochody majątkowe: 25.527.047,75 zł
2.

Wydatki budżetu
58.817.566,11 zł

na

rok

2011

wynoszą

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 28.630.824,09 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 20.296.266,92 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 13.253.249,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
7.043.017,92 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.439.478,70 zł;
3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.039.752,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego - 505.326,47 zł.
5) wydatki na obsługĉ długu publicznego –
350.000,00 zł;
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 30.186.742,02 zł, w tym:
-

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynoszą 30.186.742,02 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu
terytorialnego
wynoszą
23.393.713,02 zł.

5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek
i kredytów wynoszą 6.289.542,75 zł.
6. Przychody budżetu związane z finansowaniem
wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach
budżetu wynoszą łącznie 10.960.749,80 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/74/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budŊetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2011

Dział

Rozdział

Paragraf

020
02001
0840
801
80101
0750

0830
0960
80110
0960

Zródła dochodów
Leņnictwo
Gospodarka leņna
z tego: dochody bieżące
Wpływy ze sprzedazy wyrobów
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
z tego: dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniĉżnej
Gimnazja
z tego: dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniĉżnej
Dochody ogółem:
z tego:
- dochody bieŊące
- dochody majątkowe

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
5 940,00
3 940,00
3 940,00
240,00

0,00
0,00

900,00
2 800,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00

0,00

125 940,00

0,00
0,00

125 940,00
0,00

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/74/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budŊetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011

Dział

Rozdział

600
60016

700
70005

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
z tego:
wydatki bieżące
z tego:

Zmniejszenie
0,00
0,00

Zwiĉkszenie
34 700,00
34 700,00

0,00

34 700,00

0,00

34 700,00

0,00

34 700,00

0,00
0,00

20 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00
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70078

754
75412

801
80101

80110

852
85202

854
85415

926
92601
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wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
z tego:
wydatki majątkowe
z tego:
wydatki majątkowe ogółem
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
wydatki majątkowe
z tego:
wydatki majątkowe ogółem
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
wydatki majątkowe ogółem

Poz. 5373
0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00
25 000,00
25 000,00

10 000,00
25 000,00
25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00
0,00

25 000,00

0,00
0,00
0,00

25 000,00
5 940,00
3 940,00

0,00

3 940,00

0,00

3 940,00

0,00

3 940,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00
0,00

2 300,00
2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00
0,00

42 000,00
42 000,00

0,00

42 000,00

0,00
0,00
0,00

42 000,00
21 000,00
14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00
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Poz. 5373

Zadania z zakresu kultury fizycznej
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Wydatki ogółem
z tego:
wydatki bieŊące
z tego; wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 , w czĉņci związanej
z realizacją zadań jst
wydatki majątkowe
z tego; wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 , w czĉņci związanej
z realizacją zadań jst

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

25 000,00

150 940,00

25 000,00

50 640,00

0,00

0,00

0,00
0,00

49 000,00
0,00

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik nr 2a
do uchwały nr XIII/74/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011

Dzia
ł

Rozdział

Nazwa zadania

Plan wydatków majątkowych ogółem
zmniejszenie

700

754

926

70078

75412

92601

Odtworzenie
budynków
i lokali mieszkalnych zniszczonych
w wyniku
zdarzeń klĉskowych majacych miejsce w 2010r.
Remont remizy strażackiej
w Kosarzyska
ch
Wykonanie
ogrodzenia
stadionu
w PiwnicznejZdroju
Ogółem:

zwiĉkszenie

z tego finansowanych z:
Dochodów własne
ņrodki o których mowa
w art.. 5 ust.1 pkt 2
i 3 uofp
zmniejszezwiĉkszezmniejszezwiĉkszenie
nie
nie
nie

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

0,00

49 000,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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5374
5374

UCHWAŁA NR XI/94/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U.
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449), w związku
z obwieszczeniem

Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. z dnia 25 października
2011 r. Nr 95, poz. 961/ - Rada Gminy Raciechowice
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Okreņla siĉ wysokoņć rocznych stawek podatku
od nieruchomoņci:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej bez wzglĉdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
b) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

c) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2) od budynków lub ich czĉņci:
a) mieszkalnych

b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czĉņci zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
c) zajĉtych na prowadzanie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d) zajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania
ņwiadczeń zdrowotnych
e) od pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
A) budynków letniskowych
B) garaży wolnostojących stanowiących własnoņć osób fizycznych

3) od budowli

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci w 2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Raciechowice.

0,84 zł
od 1 m2
powierzchni
4,33 zł
od 1 ha
powierzchni
0,43 zł
od 1 m2
powierzchni
0,60 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
21,00 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
10,24 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
4,45 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
7,36 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
7,36zł
od 1 m2
7,36 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
2%
wartoņci okreņlonej
na podstawie art.4
ust. 1pkt.3 i ust. 3-7

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
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5375
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UCHWAŁA NR XI/95/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomoņci w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tj. ze zm.) Rada Gminy Raciechowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zwalnia siĉ z podatku od nieruchomoņci:
1) budynki gospodarcze lub ich czĉņci służące wyłącznie
działalnoņci rolniczej (magazyny pasz płodów rolnych,
stodoły, pomieszczenia na hodowlĉ drobiu i chów
zwierząt), położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych, przeznaczone na potrzeby danego
gospodarstwa domowego, z wyłączeniem związanych
z działalnoņcią gospodarczą i pomieszczeń przeznaczonych na garaże,

2) grunty, budowle oraz budynki lub ich czĉņci wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
3) budynki lub ich czĉņci stanowiące mienie komunalne
zajĉte na potrzeby czytelni, udzielanie ņwiadczeń pomocy społecznej, pomocy socjalnej i rehabilitacyjnej,
z wyjątkiem zajĉtych, wydzierżawionych lub wynajĉtych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 3. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

5375

5376
5376

UCHWAŁA NR XI/96/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 10
w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od ņrodków
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dn.
25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962) - Rada Gminy
Raciechowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Okreņla siĉ nastĉpującą wysokoņć rocznych
stawek podatku od ņrodków transportowych:
1. Od samochodu ciĉżarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależnoņci od

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki wynoszą:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

216,00 zł
240,00 zł
800,00 zł

2. Od samochodu ciĉżarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton z tym, że
w zależnoņci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia okreņla siĉ nastĉpujące stawki:
A) dla pojazdu posiadającego dwie osie o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:

a) od 12 i mniej niż 13 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
b) od 13 i mniej niż 14 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
c) od 14 i mniej niż 15 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

959,00 zł
959,00 zł
959,00 zł
959,00 zł
959,00 zł
959,00 zł
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d) 15 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Poz. 5376

959,00 zł
1381,00 zł

B) dla pojazdu posiadającego trzy osie o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
e) od 12 i mniej niż 17 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
f) od 17 i mniej niż 19 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
g) od 19 i mniej niż 21 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
H od 21 i mniej niż 23 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
i) od 23 i mniej niż 25 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
j) 25 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1930,00 zł
1930,00 zł
1930,00 zł
1930,00 zł
1930,00 zł
1930,00 zł

C) dla pojazdu posiadającego cztery i wiĉcej osi o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
k) od 12 i mniej niż 25 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
l) od 25 i mniej niż 27 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
m) od 27 i mniej niż 29 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
n) od 29 i mniej niż 31 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
o) 31 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1930,00 zł
1930,00 zł
2526,00 zł
2526,00 zł
2526,00 zł
2526,00 zł
2526,00 zł
2705,00 zł
2526,00 zł
2705,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tonu do 12
ton stawka wynosi - 1457,00 zł.

+ naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależnoņci
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia stawka wynosi:

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy

A) dla
pojazdu
posiadającego
dwie
osie
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu i rodzaju
zawieszenia:
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a) od 12 i mniej niż 18 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
b) od 18 i mniej 25 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
c) od 25 i mniej niż 31 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
d) 31 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Poz. 5376

1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1457,00 zł
1560,00 zł
2136,00 zł

B) dla pojazdu posiadającego trzy osie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
e) od 12 do 40 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
f) 40 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego stawka wynosi – 507,00 zł.

1457,00 zł
1900,00 zł
1900,00 zł
2763,00zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego stawka wynosi:
A) dla pojazdu posiadającego jedną oņ i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

a) od 12 i mniej niż 18 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
b) od 18 i mniej niż 25 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
c) 25 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

507,00 zł
507,00 zł
507,00 zł
507,00 zł
507,00 zł
620,00 zł

B) dla pojazdu posiadającego dwie osie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
d) od 12 i mniej niż 28 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
e) od 28 i mniej niż 33 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

507,00 zł
507,00 zł
677,00 zł
937,00 zł
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Poz. 5376,5377

f) od 33 i mniej niż 38 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
g) 38 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

937,00 zł
1426,00 zł
1268,00 zł
1876,00 zł

C) dla pojazdu posiadającego trzy osie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
h) od 12 i mniej niż 38 ton
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
i) 38 ton i wiĉcej
1) oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

747,00zł
1040,00 zł
1040,00 zł
1413,00 zł

7. Od autobusu w zależnoņci od liczby miejsc do siedzenia stawka wynosi:
a) mniejszej niż 30 miejsc
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1544,00 zł
1544,00 zł

§ 2. Stawki okreņlone w §1 pkt. 1, 3, 5, 7 stosuje siĉ
dla wszystkich pojazdów bez wzglĉdu na rok produkcji,
nacisk na siodło ciągnika oraz rodzaj ņrodka transportowego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2010 Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
w 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Raciechowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

5376

5377
5377

UCHWAŁA NR XI/97/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 19, pkt 1, lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn.

Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm. ) - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ nastĉpującą wysokoņć dziennych
stawek opłaty targowej:

1. Z rĉki i koszy
2. Ze stoisk i płacht
3. Z wozów konnych i przyczep
4. Z aut osobowych
5. Z mikrobusów
6. Z aut ciĉżarowych
7. Ze straganów odpustowych poniżej 2 m2
8. Ze straganów odpustowych powyżej 2 m2

-

§ 2. Opłatĉ targową pobiera:
a) inkasent Urzĉdu Gminy

-

Pani Janina Hojoł

2,00 zł
20,00 zł/m2
7,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
7,00 zł
16,00 zł
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§ 3.
1. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, który na potwierdzenie przyjĉtej
wpłaty wydaje pokwitowanie.
2. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej są kwity
opłaty targowej wydane przez Urząd Gminy Raciechowice.

Poz. 5377,5378

§ 6. Traci moc uchwała II/10/2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2011 roku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2011r.

§ 4. Szczegółowe zasady inkasa i rozliczeń opłaty
targowej okreņla odrĉbna umowa zawarta z inkasentem.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Raciechowice.
5377

5378
5378

UCHWAŁA NR XI/98/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminĉ Raciechowice.
Na podstawie art.14 ust.5 i w związku z art.6 ust.1
Ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 roku o systemie oņwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.18
ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Raciechowice
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Gminĉ Raciechowice.
§ 2.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci
uczĉszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminĉ Raciechowice, dyrektor przedszkola może organizować zajĉcia dodatkowe wykraczające poza podstawĉ programową, o której mowa
w ust 1, pod warunkiem pokrycia czĉņci kosztów tych
zajĉć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
w nich uczestniczącego.
§ 3. Ņwiadczenia i usługi realizowane odpłatnie
obejmują:
Realizowanie
w zakresie:

3. Organizowanie zajĉć sportowych i imprez okolicznoņciowych.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa opieki podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajĉć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem
logopedy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz
innych specjalistów,
b) zajĉć religii z udziałem nauczyciela katechety.
5. Dowóz dzieci.

1. Usługi ņwiadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminĉ Raciechowice w zakresie podstawy programowej okreņlonej w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku,
Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie w godz. 8.00-13.00.

1.

2. Prowadzenie zajĉć relaksacyjno-wyciszających.

zadań

opiekuńczo-wychowawczych

a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w ņrodowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolnoņci twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań.

§ 4.
1. Za ņwiadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawĉ programową wychowania przedszkolnego,
wymienione w § 3 i realizowaną zgodnie z § 2 ust. 1,
ustala siĉ opłatĉ za każdą rozpoczĉtą godzinĉ
w wysokoņci: -0,09 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesiĉcznego za pracĉ ustalonego zgodnie
przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracĉ (Dz. U.
Nr 200, poz.1679 z póz. zm.) – dla publicznych przedszkoli samorządowych i oddziałów Gminy Raciechowice.
2. Opłatĉ o której mowa w ust. 1 obniża siĉ o 40% dla
drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa), które
uczĉszcza do danego przedszkola.
§ 5.
1. Opłata okreņlona w § 4 niniejszej uchwały nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajĉć dodatkowych, a w szczególnoņci nauki jĉzyków obcych ,
rytmiki, itp.
2. Szczegółowy zakres ņwiadczeń oraz tryb postĉpowania w sprawie uiszczania opłat za ņwiadczenia wymienione w § 3 i realizowaną zgodnie z § 2 ust.1
okreņla umowa cywilno-prawna zawarta pomiĉdzy
dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy
w Raciechowicach z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie:
ustalenia opłat za ņwiadczenia w prowadzonym przez
Gminĉ Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach,
Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2
w Gruszowie oraz Oddziale Przedszkolnym w Zespole
Szkół Nr 4 w Krzesławicach.

Poz. 5378,5379

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
2011roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

5378

5379
5379

UCHWAŁA NR XI/99/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: zmiany budŊetu gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz
z późniejszymi zmianami/, art. 211, art. 212, art. 235,
art. 236, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,
poz. 1240/ w związku z art.16 ust.5 ustawy z dnia
20 listopada 2009 r., o zmianie ustawy – Prawo
ochrony ņrodowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 215, poz.1664, Rada Gminy Raciechowice
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwiĉksza siĉ dochody budżetu na rok 2011 o kwotĉ
1 132 529,00zł
a) dochody bieżące o kwotĉ 686 776,00 zł
b) dochody majątkowe o kwotĉ 445 753,00 zł
2. Zmniejsza siĉ dochody budżetu na rok 2011
o kwotĉ 1 369 750,00 zł
a) dochody bieżące o kwotĉ 617 506,00 zł
b) dochody majątkowe o kwotĉ 752 244,00 zł
- zgodnie z załącznikiem
uchwały.

nr

1 do

niniejszej

§ 2.
1. Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu na rok 2011 o kwotĉ
562 035,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
a) a) wydatki bieżące o kwotĉ 562 035,00 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotĉ
1 211 500,00 zł z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotĉ 15 191,00 zł
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych
jednostek
budżetowych
o kwotĉ
342 500,00 zł
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
70 000,00 zł
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
64 344,00 zł
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3,

w czĉņci związanej z realizacja zadań jednostki
samorządu terytorialnego
(6) wydatki na obsługĉ długu publicznego
70 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.1
2. Zmniejsza siĉ wydatki budżetu na rok 2011 o kwotĉ
976 120,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
a) wydatki bieżące o kwotĉ 334 930,00 zł
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
o kwotĉ 6 031,00 zł z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotĉ 6 031,00 zł
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2
i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu
terytorialnego
328 899,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotĉ 641 190,00 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotĉ
641 190,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.2
§ 3. W § 3 dokonuje siĉ nastĉpujących zmian:
- pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„Różnica miĉdzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 664 903 zł, który
zostanie
pokryty
przychodami
pochodzącymi
z zaciąganych kredytów”.
- pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala siĉ przychody budżetu w łącznej kwocie
1 991 048 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1 326 145 zł
- pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala siĉ limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 na kwotĉ 1 991 048 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
664 903 zł
b) na spłatĉ wczeņniej zaciągniĉtych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek 1 326 145 zł „.
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§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice
na 2011 rok Nr III/12/2010 Rady Gminy Raciechowice
z dnia 30 grudnia 2010 r. wprowadza siĉ nastĉpujące
zmiany:
1) w załączniku Nr 1(Dochody budżetu) wprowadza
siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu) wprowadza
siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących)
wprowadza siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem
Nr 2.1 do niniejszej uchwały
4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych)
wprowadza siĉ zmiany zgodnie z .załącznikiem
Nr 2.2 do niniejszej uchwały

Poz. 5379

5) w załączniku Nr 3 ( Przychody i Rozchody Budżetu
na rok 2011) wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
6) w załączniku Nr 9 ( Wydatki na programy realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rolnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego na rok 2011) wprowadza
siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/99/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŉETU GMINY RACIECHOWICE NA 2011 ROK
Dział
010

600

700

710

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego § 2330
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów)miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego § 6630
Transport i łącznoņć
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjĉ zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych § 2440
w tym dochody majątkowe:
Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł § 6290
Działalnoņć usługowa
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatnoņci w ramach budżetu
ņrodków europejskich § 2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatnoņci w ramach budżetu
ņrodków europejskich § 2009
w tym dochody majątkowe:

Kwota
zwiĉkszenia zmniejszenia
60 000,00
-60 000,00
60 000,00
60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
99 415,00
99 415,00

0,00
0,00

99 415,00
474 829,00
474 829,00

-504 244,00

474 829,00
0,00

-504 244,00
-504 244,00

344 153,00

-547 875,00
-547 875,00
-465 694,00

-82 181,00
344 153,00
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900
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatnoņci w ramach budżetu
ņrodków europejskich § 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu
ņrodków europejskich § 6209
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym dochody majątkowe:
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miĉdzy jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330
Oņwiata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330
Opieka społeczna
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉżnej § 0960
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym dochody majątkowe:
Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł § 6290
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego § 2330
Razem:

Ogółem zmniejszenia
Dochody bieżące
Dochody
majątkowe

292 530,00

51 623,00
38 000,00
38 000,00

-38 000,00
-38 000,00
-38 000,00

38 000,00
63 600,00

-63 600,00
-63 600,00
-63 600,00

63 600,00
63 600,00
31 532,00
31 532,00
500,00

-6 031,00
-6 031,00

31 032,00

-6 031,00

0,00
0,00

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

21 000,00
21 000,00

0,00
0,00

21 000,00
1 132
529,00
-237 221,00
686 776,00

-1 369
750,00
-617 506,00

445 753,00

-752 244,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzĉdowy
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/99/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŉETU GMINY RACIECHOWICE NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

010
01095

600
60013

60016

710
71095

754
75412

757
75702

801
80101

852
85202

85203

85214

85216

85219

85295

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
w tym;
a) wydatki bieżące
b) wydatki majatkowe
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majatkowe
Drogi gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majatkowe
Działalnoņć usługowa
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majatkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Ochotnicze straże pozżrne
w tym:
a) wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Opieka społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Oņrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
Oņrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalnoņć
w tym:

Kwota
zwiĉkszenia zmniejszenia
120 000,00
-120 000,00
120 000,00
-120 000,00
120 000,00
150 000,00
0,00

-120 000,00
-521 186,00
-75 000,00

150 000,00

-75 000,00
-446 186,00

150 000,00
0,00
0,00

-446 186,00
-328 903,00
-328 903,00

40 200,00

-328 899,00
-4,00
0,00

40 200,00
70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00
15 191,00
15 191,00

0,00
0,00

15 191,00
58 532,00
7 000,00

-6 031,00

7 000,00
500,00
500,00
25 704,00
25 704,00
5 328,00
5 328,00
0,00

-6 031,00
-6 031,00

20 000,00
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a) wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
900
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
90002
Gospodarka odpadami
w tym:
a) wydatki bieżące
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące
926
Kultura fizyczna
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Razem:
Razem zmniejszenia
w tym :
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
854

20 000,00
8 112,00
8 112,00

0,00
0,00

8 112,00
10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

10 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00
0,00

30 000,00
60 000,00
60 000,00

0,00

60 000,00
562 035,00
-414 085,00

-976 120,00

562 035,00
0,00

-334 930,00
-641 190,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XI/99/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 października 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŉĄCYCH BUDŉETU GMINY RACIECHOWICE NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

010
01095

600
60016

710
71095

754
75412

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Transport i łącznoņć
Drogi gminne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Działalnoņć usługowa
Pozostała działalnoņć
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w czĉņci związanej
z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

Kwota
zwiĉkszenia zmniejszenia
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
150 000,00
150 000,00

0,00
0,00

150 000,00

0,00

150 000,00
0,00
0,00

-328 899,00
-328 899,00

-328 899,00
40 200,00
40 200,00
35 000,00
35 000,00
5 200,00

Dziennik Urzĉdowy
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75702

801
80101

852
85202

85203

85214

85216

85219

85295

854
85415
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Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(6) wydatki na obsługĉ długu publicznego
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Opieka społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oņrodki wsparcia
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Oņrodki pomocy społecznej
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalnoņć
w tym:
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

900
90002
921
92195

926
92605

Gospodarka odpadami
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalnoņć
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

Razem:
Razem zwiĉkszenia
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

Poz. 5379
70 000,00

0,00

70 000,00
70 000,00
15 191,00
15 191,00
15 191,00
15 191,00
58 532,00
7 000,00

0,00
0,00

-6 031,00

7 000,00
7 000,00
500,00
500,00
500,00
25 704,00
25 704,00
5 328,00
5 328,00
-6 031,00
-6 031,00
-6 031,00
20 000,00
20 000,00
8 112,00
8 112,00
8 112,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00

0,00

30 000,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
562 035,00
227 105,00
357 691,00
15 191,00

-334 930,00
-6 031,00
-6 031,00

342 500,00

0,00

70 000,00

0,00

Dziennik Urzĉdowy
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(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w czĉņci związanej
z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego
(6) wydatki na obsługĉ długu publicznego

64 344,00

0,00
-328 899,00

70 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XI/99/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 października 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŉETU GMINY RACIECHOWICE NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

010

Treņć

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
w tym:
inwestycja
- modernizacja drogi (FOGR)
600
Transport i łącznoņć
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
inwestycja
- budowa chodnika
60016
Drogi gminne
w tym:
inwestycja
- modernizacja dróg
710
Działalnoņć usługowa
71095
Pozostała działalnoņć
w tym:
inwestycja
- internet socjalny
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w czĉņci związanej
z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego
Razem
Razem zmniejszenia:
01095

Kwota
zwiĉkszenia zmniejszenia
-120 000,00
-120 000,00

0,00
0,00

-120 000,00
-120 000,00
-75 000,00
-75 000,00
-75 000,00
-75 000,00

0,00
0,00
0,00

-446 186,00
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00

0,00
-641 190,00

-641 190,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/99/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 października 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŉETU GMINY NA ROK 2011
1.

DOCHODU OGÓŁEM

25 876 278,00

2.

WYDATKI OGÓŁEM

26 541 181,00

3.

DEFICYT ( 1-2 )

4.

PRZYCHODY BUDŻETU z tego:
a) zaciągane kredyty bankowe

1 991 048,00
1 991 048,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU z tego:
a) spłata zaciągniĉtych kredytów bankowych
b) spłata zaciągniĉtych pożyczek

1 326 145,00
1 107 271,00
218 874

-664 903,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/99/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 października 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŅRODKOW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFR), UNII EUROPEJSKIEJ NA 2011 ROK

Lp.

1.

Program - jego cel i zadania

Obecni w sieci (EFR)
- internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice

Jednostka organizacyjna
realizujaca program

Okres realizacji programu

Urząd Gminy

ZMNIEJSZENIA
2011 rok
Łączne nakłady
ņrodki
finansowe
budżetu
ņrodki EFR
Gminy

2009-2012

1 376 570,00

328 903,00

328 903,00
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Razem zmniejszenia:

5379

5380
5380

UCHWAŁA NR XI/110/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: obniŊenia ceny skupu Ŋyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy
Raciechowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Obniża siĉ cenĉ skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzĉdu Statystycznego z dnia 19.10.2011r.
5380

w sprawie ņredniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011r. (M.P. z dnia 25 października
2011r. Nr 95, poz. 969 ) z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty
54,00 zł za 1q.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
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5381
5381

UCHWAŁA NR X/64/2011
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia
25 stycznia 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy a dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
Rzezawa uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje siĉ zmian w dochodach budżetu
gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
§ 2. Dokonuje siĉ zmian w wydatkach budżetu
gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 31.783.116,12 zł

Wydatki: 34.108.782,12 zł
Przychody : 4.200.000 zł
Rozchody: 1.874.334 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa: Michał Góra

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 28 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa: Michał Góra

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35645 –

Poz. 5381
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 28 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa: Michał Góra
5381

5382
5382

UCHWAŁA NR XIII/111/2011
RADY GMINY UŅCIE GORLICKIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany budŊetu Gminy Uņcie Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Uņcie
Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) - Rada Gminy Uņcie Gorlicke
uchwala co nastĉpuje:

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35649 –

§ 1. Zwiĉksza siĉ dochody budżetu na rok 2011
o kwotĉ 83 566 zł., w tym:
1) dochody bieżące zwiĉksza siĉ o kwotĉ 83 566 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Poz. 5382

dokonuje siĉ zmiany załącznika Nr 7 „Zestawienie
planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Uņcie
Gorlickie w 2011 roku”, który otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:

§ 2.
1. Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu na rok 2011 o kwotĉ
83 566 zł, w tym:
1)wydatki bieżące zwiĉksza siĉ o kwotĉ 83 566 zł,
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1
obejmują:
1) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 106 091 zł.
2) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
minus 5 525 zł.
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie minus 800 zł.
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w kwocie minus 4 725 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

1) Dochody ogółem - 30 068 675, w tym:
- Dochody bieżące - 20 909 702,
- Dochody majątkowe - 9 158 973,
2) Wydatki ogółem - 32 505 152, w tym:
- Wydatki bieżące - 21 431 484,
- Wydatki majątkowe - 11 073 668,
3) Deficyt budŊetu - 2 436 477
4) Przychody budŊetu - 4 691 420
5) Rozchody budŊetu - 2 254 943.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Uņcie Gorlickie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Uņcie Gorlickie
Zbigniew Ludwin

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Uņcie Gorlickie na 2011 rok Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/111/2011
Rady Gminy Uņcie Gorlickie
z dnia 28 października 2011 r.
ZMIANA W DOCHODACH BUDŉETU GMINY UŅCIE GORLICKIE NA 2011 ROK
Planowane dochody na 2011 r. (w zł)
z tego:
Ogółem
bieŊące
majątkowe
Zwiĉkszenie
ZmniejszeZwiĉkszenie
Zmniejszenie
Zwiĉkszenie
Zmniejnie
szenie
3
4
5
6
7
8

Dział

Ňródła dochodów

1

2

852

POMOC SPOŁECZNA
Dotacje celowe
przekazane
z budżetu państwa na realizacjĉ
własnych zadań
bieżących gmin
(związków gmin)
(2030)

25 979

25 979

25 979

25 979

EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dotacje celowe
przekazane
z budżetu państwa na realizacjĉ
własnych zadań
bieżących gmin
(związków gmin)
(2030)

57 587

57 587

57 587

57 587

83 566

83 566

854

OGÓŁEM ZMIANY

Przewodniczący Rady Gminy Uņcie Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/111/2011
Rady Gminy Uņcie Gorlickie
z dnia 28 października 2011 r.

ZMIANA W WYDATKACH BUDŉETU GMINY UŅCIE GORLICKIE NA 2011 ROK
LP.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

NAZWA TREŅĆ

1

2

3

4

1.

754

75412

2.

801

80101

80103

KWOTA OGÓŁEM
zwiĉkzmniejszeszenie
nie
5
6

WYDATKI BIEŉĄCE
zwiĉkszezmniejszenie
nie
7
8

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona przeciwpoŊarowa

25 000

25 000

Ochotnicze
straŊe poŊarne
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

OŅWIATA
I WYCHOWANIE

126 500

118 500

126 500

118 500

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych
4. Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

36 900

21 900

36 900

21 900

36 900

21 900

36 900

21 900

35 600

18 400

35 600

18 400

24 600

18 400

24 600

18 400

1 300

3 500

1 300

3 500

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:

5 500

11 100

5 500

11 100

5 500

11 100

5 500

11 100

5 300

10 200

5 300

10 200

11 000

11 000

WYDATKI MAJĄTKOWE
zwiĉkszezmniejszenie
nie
9
10
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80104

80106

80110
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1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
4. Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

5 300

10 200

5 300

10 200

200

900

200

900

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
3. Dotacja na
zadania bieżące
- rozliczane
z gminami na
podstawie art.
90 ust. 2c ustawy o systemie
oņwiaty
4. Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

22 000

22 000

24 000

22 000

15 000

22 000

15 000

20 900

14 100

20 900

14 100

20 900

14 100

20 900

14 100

0

9 000

1 100

900

Inne formy
wychowania
przedszkolnego
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych
4. Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone

9 000

1 100

900

17 400

17 400

17 400

17 400

16 600

16 600

11 000

11 000

5 600

5 600

800

800

62 100

3 700

62 100

3 700

62 100

3 700

62 100

3 700

62 100

3 700

62 100

3 700

10 100

3 700

10 100

3 700

Dziennik Urzĉdowy
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1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych
80113

80114

4.

852

85214

85216

– 35652 –
52 000

Poz. 5382
52 000

DowoŊenie
uczniów do
szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
4. Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

17 400

17 400

17 400

17 400

17 000

17 000

17 000

17 000

400

400

Zespoły obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

13 000

13 000

10 000

10 000

POMOC SPOŁECZNA

75 979

75 979

Zasiłki i pomoc
w naturze oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
4) Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

25 979

25 979

25 979

25 979

25 979

25 979

Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
4) Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

26 425

26 425

26 425

26 425

26 425

26 425

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526
85219
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5.

900

90001

90002
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Oņrodki pomocy
społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych

23 575

23 575

23 575

23 575

23 575

23 575

21 775

21 775

1 800

1 800

EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA

57 587

57 587

Pomoc materialna dla
uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
4) Ņwiadczenia
na rzecz osób
fizycznych

57 587

57 587

57 587

57 587

57 587

57 587

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŅRODOWISKA

39 300

Gospodarka
ņciekowa
i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki
na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
(budowa kanalizacji
w miejscowoņci
Wysowa Zdrój
odcinek A-I)
w tym: wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w
czĉņci związanej
z realizacją
zadań jednostki
samorządu
terytorialnego
Gospodarka
odpadami
w tym:

35 000

79 300

35 000

4 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

35 000
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90095

6.

921

92109

92120

7.

926
92605

RAZEM

– 35654 –
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a) wydatki bieżące
3. Dotacje na
zadania bieżące

35 000

35 000

35 000

35 000

Pozostała działalnoņć
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki
na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
(Modernizacja
parku zdrojowego wraz
z dojazdową
infrastrukturą
drogową)

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

75 000

110 000

110 000

75 000

Domy i oņrodki
kultury, ņwietlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych,
w tym na:
1.2) wydatki
związane
z realizacją
zadań statutowych
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki
na inwestycje
i zakupy inwestycyjne

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
w tym:
a) wydatki bieżące
3. Dotacje na
zadania bieżące

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Kultura fizyczna

8 000

8 000

Zadania
w zakresie
kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
3. Dotacje na
zadania bieżące

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

399 366

315 800

320 066

236 500

79 300

79 300

Dziennik Urzĉdowy
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w tym :
a) wydatki bieŊące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone
1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
3.
Dotacje na zadania bieżące
4) Ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe

– 35655 –

Poz. 5382

83 566
-5 525
-4 725
-800
-17 000
106 091
0

Przewodniczący Rady Gminy Uņcie Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/111/2011
Rady Gminy Uņcie Gorlickie
z dnia 28 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budŊetu Gminy Uņcie Gorlickie w 2011 roku
Dział

Rozdział

1
400

2

40002

Nazwa

3
WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĈ
Dostarczanie wody

Rodzaj dotacji
z budŊetu

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych

4

5
162 000

Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu
budżetowego
754

75406

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Straż Graniczna

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych (dotacja na
zakup samochodu dla
OSP Uņcie Gorlickie )

801
80101

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

250 000

3 000
3 000
1 500

Wpłaty od jednostek na
państwowy fundusz
celowy na finansowanie
lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
75412

162 000
162 000

4 500

Wpłaty jednostek na
fundusz celowy
75411

Dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych
6

1 500

250 000
250 000

27 783
27 783
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Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty
900
90001

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa
i ochrona wód

388 000
272 000
Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu
budżetowego

90002

Gospodarka odpadami
Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu
budżetowego

921
92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

116 000
116 000

Biblioteki

627 660

186 937
175 165

11 772

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

15 000
Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sakralnych

926
92605

15 000

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

92 000
92 000
Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE
w tym :
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
- dotacja celowa

15 000

627 660

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
92120

272 000

814 597

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla Gminnego Oņrodka Kultury
w Uņciu Gorlickim
92116

27 783

92 000

1 369 097

1 753 880
830 608
550 000
373 272

W dziale 900 rozdział 90002 zwiĉkszono dotacjĉ podmiotową dla ZGKiM o kwotĉ 35 000 zł..
Zmniejszono dotacjĉ na remont zabytków w dziale 921 rozdział 92120 o kwotĉ 35 000 zł.

384 783
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Zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 926 rozdział 92605 na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotĉ 8 000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Ludwin
5382

5383
5383

UCHWAŁA NR VII/55/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 26 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca
1990
r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm./ - Rada
Gminy Trzciana uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
Okreņla
siĉ
sposób
konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalnoņci pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji oraz projektu rocznego pro-

gramu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ņliwa

5383

5384
5384

UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 26 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie Statutu Zespołu Placówek Oņwiatowych w Trzcianie.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2,
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 62 w związku
art. 58 ust. 1,2a i 6 z dnia 7 wrzeņnia 1991r.
o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Trzciana uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
Zespołowi
Placówek
Oņwiatowych
w Trzcianie nadaje siĉ Statut, którego treņć stanowi
załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Trzciana.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy
Trzciana z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Placówek Oņwiatowych
w Trzcianie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 wrzeņnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ņliwa
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Załącznik
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 26 wrzeņnia 2011 r.

STATUT
ZESPOŁU PLACÓWEK OŅWIATOWYCH
W TRZCIANIE
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Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35662 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35663 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35664 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35665 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35666 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35667 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35668 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35669 –
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Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35670 –
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Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35671 –
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Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35672 –

Poz. 5384

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35673 –

Poz. 5384

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35674 –

Poz. 5384

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35675 –
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Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ņliwa
5384

5385
5385

UCHWAŁA NR XVII/227/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm),w związku
z art. 14 ust. 5, oraz z art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia l991 r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Usługi ņwiadczone przez publiczne przedszkola,
oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminĉ Miasto
Zakopane w zakresie podstawy programowej okreņlonej
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku w godzinach okreņlonych w Statutach poszczególnych przedszkoli, szkół podstawowych.

§ 2. Opłacie podlegają ņwiadczenia wykraczające
poza podstawĉ programową, o której mowa w § 1 realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
funkcjonujących ponad 5 godzin dziennie. Ņwiadczenia
te obejmują:
1) fachową opiekĉ pedagogiczną nad dzieckiem w czasie
jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych, placu zabaw
oraz w czasie spacerów i wycieczek, opłata za każdą
rozpoczĉtą godzinĉ wynosi 2,00 zł.
2) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opieka i nadzór nad dzieckiem
podczas wypoczynku, opłata za każdą rozpoczĉtą godzinĉ wynosi 2,00 zł.
3) zajĉcia przygotowujące dzieci do udziału w okolicznoņciowych imprezach artystycznych, opłata za każdą
rozpoczĉtą godzinĉ wynosi 2,00 zł.
4) gry i zabawy badawcze, artystyczne, ruchowe i inne
rozwijające zainteresowania i wiedzĉ o otaczającym
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ņwiecie, opłata za każdą rozpoczĉtą godzinĉ wynosi
2,00 zł.
5) zajĉcia relaksacyjno-wyciszające, opłata za każdą rozpoczĉtą godzinĉ wynosi 2,00 zł.
6) zajĉcia dodatkowe realizowane na wniosek rodziców
przez podmioty zewnĉtrzne, opłata za każdą rozpoczĉtą godzinĉ wynosi 2,00 zł.
§ 3.
1. Miesiĉczna wysokoņć opłaty za czas realizacji ņwiadczeń, o których mowa w § 2 ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu, oddziałe przedszkolnym ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Opłata, o której mowa w § 2 wnoszona jest przez
rodziców (prawnych opiekunów) do dnia 10-go każdego miesiąca, w którym udzielane są ņwiadczenia.
3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje opłaty za
wyżywienie dziecka.

Poz. 5385,5386

dziecka z rodziny korzystającego z usług przedszkola,
oddziału przedszkolnego.
§ 5. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, korzystania z jego
ņwiadczeń oraz rozliczenia opłaty w przypadku usprawiedliwionej absencji dziecka okreņla umowa cywilnoprawna zawierana pomiĉdzy rodzicami (prawnymi opiekunami), a dyrektorem przedszkola, dyrektorem szkoły
podstawowej.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/110/2011 Rady Miasta
Zakopane z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia
opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Zakopane.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.

§ 4. Obniża siĉ wysokoņć opłaty, o której mowa § 2
ust. 2 o 25% dla drugiego i o 50% dla każdego kolejnego

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

5385

5386
5386

POROZUMIENIE
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie uzupełniania etatu przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Brniu w Szkole
Podstawowej w Oleņnie
zawarte w dniu 03 listopada 2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w imieniu
którego działają: 1) Tadeusz Kwiatkowski – Starosta
Dąbrowski, 2) Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski,
przy udziale Pani Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu
a Gminą Olesno reprezentowaną przez Pana Witolda
Morawca - Wójta Gminy Olesno przy udziale Pani Marii
Nowak - Skarbnika Gminy Olesno w sprawie uzupełniania etatu przez nauczyciela ZSP w Brniu w Szkole Podstawowej w Oleņnie o nastĉpującej treņci.
§ 1. Strony zawierają porozumienie w sprawie
umożliwienia uzupełniania etatu przez nauczyciela religii
w Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Brniu
w wysokoņci 1,47 godziny, w Szkole Podstawowej
w Oleņnie w roku szkolnym 2011/2012.
§ 2.
1. Gmina Olesno bĉdzie comiesiĉcznie refundować
Powiatowi Dąbrowskiemu poniesione wydatki za
wykonywanie
pracy
w Szkole
Podstawowej
w Oleņnie przez nauczyciela religii z tytułu uzupełniania etatu w wysokoņci 1,47/18 tj. w wysokoņci
8,16 % wydatków o których mowa w § 3 i § 5, na
podstawie wniosku Starosty Dąbrowskiego do Wójta
Gminy Olesno.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierać bĉdzie
wyliczenie wnioskowanej kwoty, sporządzone na
podstawie danych otrzymanych od Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz nr konta,
na które ma być dokonana refundacja. Do wniosku

załączone bĉdą kopie przelewów potwierdzające poniesienie wydatku.
3. Wniosek do Wójta Gminy Olesno składany bĉdzie do
20 każdego miesiąca natomiast refundacja wydatku
odbywać siĉ bĉdzie w terminie 7 dni od otrzymania
wniosku.
§ 3. Gmina zobowiązuje siĉ comiesiĉcznie refundować w wysokoņci ustalonej w § 2 ust. 1 nastĉpujące
wypłacone składniki wynagrodzenia oraz przysługujące
nauczycielowi ņwiadczenia socjalne oraz pochodne od
wynagrodzeń i ņwiadczeń płacone przez pracodawcĉ:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek stażowy,
3) dodatek motywacyjny,
4) wynagrodzenie urlopowe,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne za miesiące IX-XII
2011 r.,
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne za miesiące I-VIII
2012 r.,
7) 4/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego obliczonego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Powiat Dąbrowski dla danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela za 2011 r.,
8) 8/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego obliczonego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Powiat Dąbrowski dla danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela za 2012 r.,
9) ņwiadczenie urlopowe wypłacane z ZFŅS w 2012 r.,
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10)
dodatek mieszkaniowy,
11)
dodatek wypłacany nauczycielom zatrudnionym
w szkołach na terenie wiejskim,
12)
ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2012 r.,
13)
8/12 odpisu na zakładowy fundusz ņwiadczeń
socjalnych w 2012 r.,
14)
składki na ubezpieczenia społeczne pracownika
płacone przez pracodawcĉ,
15)
składki na Fundusz Pracy.

zdrowia, Gmina Olesno refundować bĉdzie wydatki
z tym związane w wysokoņci ustalonej w § 2 ust. 1, nie
dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 4. Refundacji nie podlegają nastĉpujące składniki
wynagrodzenia i ņwiadczenia oraz składki od wynagrodzeń i ņwiadczeń płacone przez pracodawcĉ:

§ 8. Porozumienie sporządzono w piĉciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoņci.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
1 grudnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

Gmina Olesno Powiat Dąbrowski

1) dodatek funkcyjny za wychowawstwo,
2) godziny płatnych zastĉpstw,
3) nagrody,
4) wydatki na doskonalenie i dokształcanie zawodowe
nauczyciela,
5) ņwiadczenia wypłacane z ZFŅS, z wyłączeniem ņwiadczenia urlopowego wypłacanego w 2012 r.,
6) ņwiadczenia przyznawane przez Powiat Dąbrowski
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Wójt
mgr inŊ. Witold Morawiec

Starosta
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Skarbnik Gminy
Maria Nowak

Wicestarosta
mgr Robert Pantera
Skarbnik Powiatu
Maria Sztorc

§ 5. W przypadku, gdy w okresie uzupełniania etatu
nauczycielowi zostanie udzielony urlop dla poratowania
5386
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POROZUMIENIE NR SON.031.55.2011
POWIATU WADOWICKIEGO I POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 22 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie przyjĉcia przez Powiat Myņlenicki realizacji powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wadowickiego usług ņwiadczonych przez Ņrodowiskowy
Dom Samopomocy w Sułkowicach
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) w związku z § 7
ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ņrodowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586)
oraz Uchwały Nr VI/70/11 Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia
Powiatowi Myņlenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług ņwiadczonych przez Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom
Powiatu Wadowickiego i Uchwały Nr XI/90/2011Rady
Powiatu Myņlenickiego z dnia 08.09.2011r. w sprawie
przyjĉcia w drodze porozumienia przez Powiat Myņlenicki realizacji powierzonego przez Powiat Wadowicki
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu
mieszkańcom Powiatu Wadowickiego usług ņwiadczonych
przez
Ņrodowiskowy
Dom
Samopomocy
w Sułkowicach zawarte pomiĉdzy Powiatem Wadowickim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w osobach: Starosta Powiatu Wadowickiego – Pan Jacek Jończyk i Wicestarosta – Pani Marta Królik,
a Powiatem Myņlenickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Powiatu Myņlenickiego – Pan Józef Tomal i Wicestarosta – Pan Tomasz Suņ
§ 1. Powiat Wadowicki powierza a Powiat Myņlenicki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne wynikające z art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz.1362 z późn. zm.), polegające na objĉciu mieszkańców Powiatu Wadowickiego opieką i usługami ņwiadczonymi przez Ņrodowiskowy Dom Samopomocy
w Sułkowicach, ul. 1 Maja 66.
§ 2.
1) Powiat Myņlenicki realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach.
2) Do Ņrodowiskowego Domu Samopomocy, o którym
mowa w § 1,bĉdącym oņrodkiem wsparcia o zasiĉgu
lokalnym ,przeznaczonym dla mieszkańców Powiatu
Myņlenickiego mogą być skierowani w miarĉ wolnych
miejsc również mieszkańcy Powiatu Wadowickiego.
3) Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w oņrodku
wsparcia , o którym mowa w § 1, regulują przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U. z 2009 r, Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie ņrodowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238,
poz.1586).
4) Realizacja zadania bĉdzie finansowana z budżetu państwa.
§ 3. Powiat Myņlenicki poinformuje Oņrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wadowickiego właņciwe ze
wzglĉdu na miejsce zamieszkania uczestnika o zapisach
niniejszego porozumienia.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 526

– 35678 –

§ 4.
1) Niniejsze porozumienie obowiązuje i zawarte zostało
na czas nieokreņlony.
2) Strony mogą je rozwiązać za 3 miesiĉcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w każdym czasie za porozumieniem.

Poz. 5387,5388

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoņci .

Powiat Wadowicki

Powiat Myņlenicki

Starosta
Pan Jacek Jończyk

Starosta
Pan Józef Tomal

Wicestarosta
Pani Marta Królik

Wicestarosta
Pan Tomasz Suņ

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron .
§ 7. W kwestiach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
5387
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POROZUMIENIE NR 1/2011
GMINY MIASTA TARNOWA I GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 14 lipca 2011 r.
zawarte pomiĉdzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda
Ņcigałĉ przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez
Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana
§ 1.
1. Gmina Miasta Tarnowa powierza w roku szkolnym
2011/2012 Gminie Skrzyszów zadanie publiczne
z zakresu oņwiaty polegające na przyjmowaniu do
przedszkola publicznego w Skrzyszowie, dla którego
Gmina Skrzyszów jest organem prowadzącym, dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Tarnowa
i zapewnieniu mu możliwoņci uczĉszczania, bezpłatnego nauczania i wychowania z zakresu podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz korzystania ze ņwiadczeń udzielanych przez przedszkole
w czasie przekraczającym bezpłatną podstawĉ programową, a Gmina Skrzyszów zobowiązuje siĉ do:
1) przyjĉcia od 1 wrzeņnia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r. do przedszkola publicznego w Skrzyszowie
dziecka bĉdącego mieszkańcem Gminy Miasta
Tarnowa,
2) przyjĉcia od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r. do przedszkola publicznego w Skrzyszowie
dziecka bĉdącego mieszkańcem Gminy Miasta
Tarnowa.
2.

Miesiĉczny koszt utrzymania jednego dziecka
w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie w 2011 r.
wynosi 827,40 zł. (słownie: osiemset dwadzieņcia
siedem złotych 40/100),

3.

Miesiĉczny koszt utrzymania jednego dziecka
w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie w 2012 r.
ustalony zostanie w drodze aneksu do niniejszego
porozumienia zawartego po uchwaleniu budżetu
Gminy Skrzyszów.
§ 2.

1. Gmina Miasta Tarnowa zobowiązuje siĉ do przekazania Gminie Skrzyszów na realizacjĉ zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia dotacji celowej w wysokoņci do 3 309,60 zł. (słownie:
trzy tysiące trzysta dziewiĉć złotych 60/100) do dnia
31 października 2011 r., a na realizacjĉ zadania okre-

ņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
dotacji celowej w kwocie wynikającej z aneksu do niniejszego porozumienia do dnia 31 marca 2012 r.
2. Gmina Skrzyszów zobowiązuje siĉ do wykorzystania
przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem na jaki ją
otrzymała.
3. Gmina Miasta Tarnowa przekaże dotacjĉ celową,
o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy
Skrzyszów Nr 67 8589 0006 0250 0925 0542 0001.
§ 3.
1. Wykorzystanie dotacji celowej na realizacjĉ zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r., a zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r.
2. Podstawĉ rozliczenia dotacji bĉdzie stanowić sporządzone przez Gminĉ Skrzyszów sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
3. Rozliczenie dotacji celowej na realizacjĉ zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia
nastąpi do dnia 15 stycznia 2012 r., a zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
do dnia 15 wrzeņnia 2012 r.
4. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa Bank Handlowy
Nr 70 1030 1250 0000 0000 8800 0013:
1) dla zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego
porozumienia do dnia 15 stycznia 2012 r.,
2) dla zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego
porozumienia do dnia 15 wrzeņnia 2012 r.
§ 4. Porozumienie może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron z zachowaniem 1 miesiĉcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
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oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Poz. 5388,5389
Gmina Miasta Tarnowa

Gmina
Skrzyszów

§ 6. Porozumienie sporządzono w piĉciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Ņcigała

WÓJT GMINY
Marcin Kiwior

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Kolasiński

SKARBNIK GMINY
Rafał Iwan

5388

5389
5389

POROZUMIENIE NR 2/2011
GMINY MIASTA TARNOWA I GMINY LISIA GÓRA
z dnia 14 lipca 2011 r.
zawarte pomiĉdzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda
Ņcigałĉ przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez
Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat
§ 1.
1. Gmina Miasta Tarnowa powierza w roku szkolnym
2011/2012 Gminie Lisia Góra zadanie publiczne
z zakresu oņwiaty polegające na przyjmowaniu do
przedszkoli publicznych w Lisiej Górze i Zaczarniu,
dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym, dwójki dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa i zapewnieniu im możliwoņci
uczĉszczania, bezpłatnego nauczania i wychowania
z zakresu podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz korzystania ze ņwiadczeń udzielanych przez te przedszkola w czasie przekraczającym
bezpłatną podstawĉ programową, a Gmina Lisia Góra zobowiązuje siĉ do:
1) przyjĉcia od 1 wrzeņnia 2011 r. do 31 grudnia 2011
r. do przedszkoli publicznych w Lisiej Górze
i Zaczarniu dwójki dzieci bĉdących mieszkańcami
Gminy Miasta Tarnowa,
2) przyjĉcia od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r. do przedszkoli publicznych w Lisiej Górze
i Zaczarniu dwójki dzieci bĉdących mieszkańcami
Gminy Miasta Tarnowa.
2.

Miesiĉczny koszt utrzymania
w przedszkolu w 2011 r. wynosi:

jednego

dziecka

1) w Przedszkolu Publicznym w Lisiej Górze 642,87
zł. (słownie: szeņćset czterdzieņci dwa złote
87/100),
2) w Przedszkolu Publicznym w Zaczarniu 699,73 zł.
(słownie: szeņćset dziewiĉćdziesiąt dziewiĉć złotych 73/100).
3.

Miesiĉczny koszt utrzymania jednego dziecka
w przedszkolach, o których mowa w ust. 1 w 2012 r.
ustalony zostanie w drodze aneksu do niniejszego
porozumienia zawartego po uchwaleniu budżetu
Gminy Lisia Góra.
§ 2.

1. Gmina Miasta Tarnowa zobowiązuje siĉ do przekazania Gminie Lisia Góra na realizacjĉ zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia do-

tacji celowej w wysokoņci do 5 370,40 zł. (słownie:
piĉć tysiĉcy trzysta siedemdziesiąt złotych 40/100) do
dnia 31 października 2011 r., a na realizacjĉ zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia dotacji celowej w kwocie wynikającej
z aneksu do niniejszego porozumienia do dnia
31 marca 2012 r.
2. Gmina Lisia Góra zobowiązuje siĉ do wykorzystania
przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem na jaki
ją otrzymała.
3. Gmina Miasta Tarnowa przekaże dotacjĉ celową,
o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy
Lisia Góra Nr 61 8591 0007 0110 0000 0329 0032 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Lisia Góra.
§ 3.
1. Wykorzystanie dotacji celowej na realizacjĉ zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r., a zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r.
2. Podstawĉ rozliczenia dotacji bĉdzie stanowić sporządzone przez Gminĉ Lisia Góra sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
3. Rozliczenie dotacji celowej na realizacjĉ zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia
nastąpi do dnia 15 stycznia 2012 r., a zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
do dnia 15 wrzeņnia 2012 r.
4. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa Bank Handlowy
Nr 70 1030 1250 0000 0000 8800 0013:
1) dla zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia do dnia 15 stycznia 2012 r.,
2) dla zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia do dnia 15 wrzeņnia 2012 r.
§ 4. Porozumienie może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron z zachowaniem 1 miesiĉcznego okresu
wypowiedzenia.
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§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Poz. 5389,5390

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.

§ 6. Porozumienie sporządzono w piĉciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.

Gmina
Miasta Tarnowa

Gmina Lisia Góra

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Ņcigała

WÓJT GMINY
Stanisław Wolak

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Kolasiński

SKARBNIK GMINY
Stanisława Uchwat

5389

5390
5390

POROZUMIENIE NR 3/2011
GMINY MIASTA TARNOWA I GMINY TARNÓW
z dnia 14 lipca 2011 r.
zawarte pomiĉdzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda
Ņcigałĉ przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Tarnów reprezentowaną przez
Wójta Gminy Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy
§ 2.

§ 1.
1. Gmina Miasta Tarnowa powierza w roku szkolnym
2011/2012 Gminie Tarnów zadanie publiczne
z zakresu oņwiaty polegające na przyjmowaniu do
przedszkoli publicznych w Tarnowcu i Zbylitowskiej
Górze, dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym, trójki dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Miasta Tarnowa i zapewnieniu im możliwoņci
uczĉszczania, bezpłatnego nauczania i wychowania
z zakresu podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz korzystania ze ņwiadczeń udzielanych przez te przedszkola w czasie przekraczającym
bezpłatną podstawĉ programową, a Gmina Tarnów
zobowiązuje siĉ do:
1)

2)

2.

przyjĉcia od 1 wrzeņnia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r. do przedszkoli publicznych w Tarnowcu
i Zbylitowskiej Górze trójki dzieci bĉdących
mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa,
przyjĉcia od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r. do przedszkoli publicznych w Tarnowcu
i Zbylitowskiej Górze trójki dzieci bĉdących
mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa.

Miesiĉczny koszt utrzymania
w przedszkolu w 2011 r. wynosi:

jednego

dziecka

1) w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu 898,59 zł.
(słownie: osiemset dziewiĉćdziesiąt osiem złotych
59/100),
2) w Przedszkolu Publicznym w Zbylitowskiej Górze
772,83 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa
złote 83/100).
3.

Miesiĉczny koszt utrzymania jednego dziecka
w przedszkolach, o których mowa w ust. 1 w 2012 r.
ustalony zostanie w drodze aneksu do niniejszego
porozumienia zawartego po uchwaleniu budżetu
Gminy Tarnów.

1. Gmina Miasta Tarnowa zobowiązuje siĉ do przekazania Gminie Tarnów na realizacjĉ zadania okreņlonego
w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia dotacji celowej w wysokoņci do 10 280,04 zł. (słownie: dziesiĉć
tysiĉcy dwieņcie osiemdziesiąt złotych 04/100) do dnia
31 października 2011 r., a na realizacjĉ zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
dotacji celowej w kwocie wynikającej z aneksu do niniejszego porozumienia do dnia 31 marca 2012 r.
2. Gmina Tarnów zobowiązuje siĉ do wykorzystania
przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem na jaki ją
otrzymała.
3. Gmina Miasta Tarnowa przekaże dotacjĉ celową,
o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy
Tarnów Nr 90 1130 1235 0012 1031 6220 0001 - Bank
Gospodarstwa Krajowego.
§ 3.
1. Wykorzystanie dotacji celowej na realizacjĉ zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r., a zadania
okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r.
2. Podstawĉ rozliczenia dotacji bĉdzie stanowić sporządzone przez Gminĉ Tarnów sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
3. Rozliczenie dotacji celowej na realizacjĉ zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia
nastąpi do dnia 15 stycznia 2012 r., a zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
do dnia 15 wrzeņnia 2012 r.
4. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa Bank Handlowy Nr 70 1030 1250 0000 0000 8800 0013:
1) dla zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia do dnia 15 stycznia 2012 r.,
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2) dla zadania okreņlonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia do dnia 15 wrzeņnia 2012 r.
§ 4. Porozumienie może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron z zachowaniem 1 miesiĉcznego okresu
wypowiedzenia.

Poz. 5390,5391

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Małopolskiego.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 6. Porozumienie sporządzono w piĉciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.

Gmina Miasta Tarnowa

Gmina Tarnów

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Ņcigała

WÓJT GMINY
Grzegorz Kozioł

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Kolasiński

SKARBNIK
GMINY
Irena Podraza

5390

5391
5391

POROZUMIENIE NR 2/CZD/2011
WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec zadania własnego Powiatu Nowotarskiego p.n. „Opracowanie
dokumentacji rozbudowy odcinków dróg powiatowych nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin oraz nr 1654K Ząb –
Ratułów – Ciche – Chochołów w m. Ratułów”.
W dniu 4 października w Nowym Targu pomiĉdzy:
Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powierzającym, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nowotarskiego reprezentowany przez:
PANA KRZYSZTOFA FABERA – Starostĉ Nowotarskiego oraz PANA MACIEJA JACHYMIAKA – Wicestarostĉ Nowotarskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani
Katarzyny Machaj, a
Gminą Czarny Dunajec, zwaną dalej Przejmującą, w imieniu której działa PAN JÓZEF BABICZ – Wójt
Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani
Stanisławy Pilch,
na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie pnwiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn.
zm.), art. 8 ust. 2a i art. 18 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 216 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
w związku z art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.
U z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) oraz w oparciu
o Uchwałĉ nr 79/XII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez
Powiat Nowotarski Gminie Czarny Dunajec zadania
z zakresu dróg publicznych i Uchwałĉ nr V/41/2011 Rady
Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie przejĉcia od Powiatu Nowotarskiego zadania
z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia ņrodków na jego wykonanie,
zawarte zostało porozumienie o nastĉpującej treņci:

§ 1.
1. Na mocy niniejszego porozumienia Powierzający
powierza a Przejmująca przyjmuje do wykonania
zadanie polegające na pełnieniu funkcji inwestora,
w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, dla zadania pn.:
"Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinków

dróg powiatowych nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin oraz nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w m. Ratułów", zwanego dalej zadaniem,
którego zakres okreņlony został w ust. 2 i 3. Przejĉcie
zadania nastĉpuje w zakresie koniecznym do jego
prawidłowej realizacji.

2. Zadanie obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień, w tym decyzji
o zezwoleniu na realizacjĉ inwestycji drogowej,
umożliwiających realizacjĉ robót budowlanych objĉtych tą dokumentacją, na odcinkach dróg wskazanych w ust. 3.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, obejmie:
1) drogĉ powiatową nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin na odcinku od km ok. 6+808 do km ok. 7+068,
2) drogĉ powiatową nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche
– Chochołów na odcinku od km ok. 9+250 do km
ok. 9+570.
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych objĉtych
dokumentacją, o której mowa w ust. 2, zostanie okreņlony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą Przejmująca uzgodni uprzednio, w formie
pisemnej, z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym
Targu.
5. Udział Przejmującej w ponoszeniu kosztów nabycia
nieruchomoņci niezbĉdnych dla realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2, jak również wykonanie tych robót budowlanych, może być przedmiotem odrĉbnych porozumień zawartych miĉdzy stronami.
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6. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia oraz do nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia, Powierzający upoważnia Powiatowy Zarząd
Dróg w Nowym Targu, zwany dalej PZD.
§ 2.
1. W zakresie okreņlonym niniejszym porozumieniem,
Przejmująca na czas realizacji zadania przejmuje pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych nr 1651K
Czarny Dunajec – Poronin oraz nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów na odcinkach wskazanych
w § 1 ust. 3.
2. Na mocy niniejszego porozumienia, Przejmująca
uprawniona jest, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 oraz § 3
ust. 2 i 3, do dokonywania wszelkich czynnoņci związanych z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, w tym do: wyłonienia jednostki projektowej, wystepowania z wnioskami koniecznymi
do pozyskania wymaganych decyzji właņciwych organów administracji publicznej, w szczególnoņci decyzji o zezwoleniu na realizacjĉ inwestycji drogowej
objetej dokumentacją jw., a także koordynacji prowadzonych w zakresie zadania prac.
§ 3.
1. Przejmująca zobowiązuje siĉ do wykonania zadania
zgodnie z warunkami okreņlonymi w obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawnych.
2. W czynnoņciach oznaczania nieruchomoņci, które
stają siĉ z mocy prawa własnoņcią Powiatu Nowotarskiego, uczestniczy przedstawiciel PZD, zawiadomiony o tych czynnoņciach w sposób okreņlony w ust.
4 zdanie 2.
3.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji
o zezwolenie na realizacjĉ inwestycji drogowej,
Przejmująca zobowiązana jest uzyskać od PZD pisemną akceptacjĉ tego wniosku.

4. W czynnoņciach odbiorów czĉņciowych i odbioru
końcowego dokumentacji, o której mowa w § 1 ust.
2, może uczestniczyć przedstawiciel PZD. W celu
umożliwienia uczestniczenia przedstawicielowi PZD
w czynnoņciach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Przejmująca zobowiązana jest zawiadamiać
PZD, pisemnie lub za pomocą faksu, o terminach
tych czynnoņci z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
5. Przejmująca ponosi odpowiedzialnoņć cywilną wobec
Powierzającego oraz wobec osób trzecich z tytułu
ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Poz. 5391
§ 4.

1. Zadanie planowane jest do realizacji w 2011 r.
w ramach ņrodków finansowych zatwierdzonych
przez Radĉ Gminy Czarny Dunajec.
2. Wartoņć szacunkowa zadania wynosi 56 334,00 zł
(słownie złotych: piĉćdziesiąt szeņć tysiĉcy trzysta
trzydzieņci cztery 00/100).
3. Strony ustalają, iż koszt realizacji zadania, o którym
mowa w ust. 2, jak również wszelkie koszty prac dodatkowych i nieprzewidzianych przekraczające szcunkową wartoņć zadania okreņloną w ust. 2, zostaną
sfinansowane w całoņci przez Przejmującą, co stanowi pomoc udzieloną Przekazującemu.
§ 5.
1. W terminie 1 tygodnia od dnia zrealizowania zadania,
Przejmująca przekaże PZD 2 egz. kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, w tym ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizacjĉ inwestycji
drogowej. Z czynnoņci przekazania zostanie sporządzony protokół podpisany prez przedstawiciela
Przejmującej i PZD.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany treņci niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoņci.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy obowiązujące
w sektorze finansów publicznych, a w szczególnoņci
przepisy
ustaw:
o finansach
publicznych,
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane, o drogach publicznych oraz Kodeks cywilny.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji
w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Przekazującego i 1 dla Przejmującej.
Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber

Wójt Gminy
Józef Babicz

Wicestarosta
Nowotarski
Maciej Jachymiak

Skarbnik Powiatu
Katarzyna Machaj

Skarbnik Gminy
Stanisława Pilch
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POROZUMIENIE NR 1/OCHD/2011
z dnia 13 wrzeņnia 2011 r.
xz

w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmującej przebudowĉ drogi powiatowej

zawarte pomiĉdzy Powiatem Nowotarskim reprezentowanym przez: Krzysztofa Fabera – Starostĉ
Nowotarskiego oraz Macieja Jachymiaka – Wicestarostĉ
Nowotarskiego, przy udziale Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka – Dyrektora, a Gminą
Ochotnica Dolna reprezentowaną przez Kazimierza Konopkĉ – Wójta Gminy Ochotnica Dolna, zwane dalej
Porozumieniem, o nastĉpującej treņci:
§ 1.
1. Działając na podstawie uchwały nr 72/XI/2011 Rady
Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.
oraz uchwały nr VIII/62/11 Rady Gminy Ochotnica
Dolna z dnia 8 czerwca 2011 r. Powiat Nowotarski
powierza a Gmina Ochotnica Dolna przejmuje prowadzenie zadania polegającego na pełnieniu funkcji
inwestora robót budowlanych obejmujących przebudowĉ drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa na odcinkach:
1) od km ok. 24+500 do km ok. 24+700 w m. Tylmanowa,
2) od km ok. 17+500 do km ok. 17+710 w m. Ochotnica Dolna,
3) od km ok. 13+130 do km ok. 13+300 w m. Ochotnica Górna,
zwanych dalej robotami.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót okreņlają kosztorysy
inwestorskie
opracowane
przez
PZD
i zaakceptowane na piņmie przez Gminĉ Ochotnica
Dolna.
3. Na podstawie uchwały nr VIII/62/11 Rady Gminy
Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011 r., Gmina
Ochotnica Dolna udziela Powiatowi Nowotarskiemu
pomocy polegającej na sfinansowaniu przez Gminĉ
Ochotnica Dolna czĉņci kosztów realizacji robót
w wysokoņci zgodnej z § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3.
§ 2.
1. Gmina Ochotnica Dolna przejmuje od Powiatu Nowotarskiego wszystkie prawa i obowiązki inwestora robót wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisów szczegółowych,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. W szczególnoņci Gmina
Ochotnica Dolna uzyska prawo do dysponowania nieruchomoņciami objĉtymi robotami na cele budowlane – zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
uprawniające do wykonania robót budowlanych,
a także zapewni opracowanie kompletnej dokumentacji niezbĉdnej do wykonywania robót oraz ustanowi
obowiązkowo inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalnoņci drogowej w celu nadzorowania
i kontrolowania wykonywania robót.

2. Gmina Ochotnica Dolna zrzeka siĉ wobec Powiatu
Nowotarskiego wszelkich roszczeń z tytułu realizacji
robót, w tym z tytułu pełnienia funkcji inwestora robót.
3. Na podstawie Porozumienia Gmina Ochotnica Dolna
uprawniona jest do realizacji robót.
§ 3.
1. Szacunkowy koszt realizacji robót wynosi 300 000 zł
brutto i bĉdzie finansowany, z zastrzeżeniem ust. 3,
wg zasady:
1) Powiat Nowotarski sfinansuje 50 % kosztów realizacji robót, jednakże w kwocie nie przekraczającej
150 000 zł brutto,
2) Gmina Ochotnica Dolna sfinansuje 50 % kosztów
realizacji robót, jednakże w kwocie nie przekraczającej 150 000 zł brutto.
2. Ostateczna wielkoņć partycypacji w kosztach realizacji
robót zostanie okreņlona po dokonaniu wyboru wykonawcy robót.
3. W przypadku, gdyby koszt realizacji robót miał przekroczyć ich szacunkowy koszt okreņlony w § 3 ust. 1
zdanie 1, Gmina Ochotnica Dolna:
1) pokryje dodatkowo w całoņci koszty przekraczające
szacunkowy koszt realizacji robót okreņlony w § 3
ust. 1 zdanie 1, lub
2) ograniczy zakres rzeczowy robót w ten sposób aby
koszt ich realizacji nie przekroczył szacunkowego
kosztu okreņlony w § 3 ust. 1 zdanie 1. Ograniczenie zakresu rzeczowego robót wymaga wczeņniejszego pisemnego uzgodnienia z PZD.
§ 4.
1. Realizacja robót nastąpi do 30 listopada 2011 r., po
wybraniu przez Gminĉ Ochotnica Dolna ich wykonawcy zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie
zamówień publicznych, przy czym Gmina Ochotnica
Dolna uzgodni uprzednio z PZD na piņmie szczegółowe warunki techniczne realizacji robót.
2. Od chwili przejĉcia przez Gminĉ Ochotnica Dolna od
PZD terenu budowy na którym prowadzone bĉdą roboty, Gmina Ochotnica Dolna ponosi odpowiedzialnoņć za szkody powstałe w związku z ich wykonywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie przez PZD Gminie Ochotnica Dolna terenu budowy nastąpi w dniu przekazania terenu budowy
wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, bezpoņrednio
przed przekazaniem tego terenu wykonawcy, czynnoņć ta zostanie potwierdzona w protokole przekazania terenu budowy wykonawcy.
3. W czynnoņciach odbiorów czĉņciowych i odbioru
końcowego robót uczestniczy przedstawiciel PZD.
W celu umożliwienia uczestniczenia przedstawicielowi PZD w czynnoņciach, o których mowa w zdaniu
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poprzednim, Gmina Ochotnica Dolna zobowiązana
jest zawiadamiać PZD – pisemnie lub za pomocą faksu, o terminach tych czynnoņci z co najmniej
7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. Najpóźniej
w dniu odbioru końcowego robót, Gmina Ochotnica
Dolna przekaże PZD dokumentacjĉ powykonawczą
robót, której zawartoņć ustali PZD.
4. Po zrealizowaniu robót, Gmina Ochotnica Dolna przekaże Powiatowi odcinek drogi objĉty robotami. Przekazanie to nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 3. Z czynnoņci
przekazania zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Gminy Ochotnica Dolna
i PZD.
5. Po przekazaniu, o którym mowa w ust. 4, pomiĉdzy
Gminą Ochotnica Dolna- Przekazującym a PZD Przejmującym, zostanie sporządzony "Protokół przekazania - przejĉcia ņrodka trwałego" (na druku PT)
w którym zostanie okreņlona wartoņć wykonanych
robót.
6. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane roboty, udzielonej przez wykonawcĉ robót, Gmina
Ochotnica Dolna dokona odbioru ostatecznego robót
przy uczestnictwie przedstawiciela PZD. Zawiadomienie PZD o terminie i miejscu odbioru ostatecznego robót nastąpi w sposób wskazany w ust. 3.
Z czynnoņci odbioru ostatecznego robót sporządzony
zostanie protokół.

Poz. 5392

Ochotnica Dolna faktur potwierdzających koszty poniesione na realizacjĉ robót. Za datĉ dokonania zapłaty uznaje siĉ datĉ obciążenia rachunku Powiatu Nowotarskiego.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Gmina Ochotnica Dolna zobowiązana jest przedłożyć w PZD.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoņci.
2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy obowiązujące w sektorze finansów publicznych.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Gminy Ochotnica Dolna, jeden dla Powiatu Nowotarskiego i dwa dla
PZD.
Starosta Nowotarski
Krzyszto Faber

Wójt Gminy
Kazimierz Konopka

Wicestarosta Nowotarski
Maciej Jachymiak

Skarbnik Gminy
Agnieszka Zabrzewska

§ 5.
1. Powiat Nowotarski zobowiązuje siĉ do przekazania na
rachunek Gminy Ochotnica Dolna w Łąckim Banku
Spółdzielczym o numerze: 31 8805 0009 0000 2206
2001 0001 kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
w terminie 21 dni od dnia przekazania PZD uwierzytelnionych przez Gminĉ Ochotnica Dolna kopii: protokołów odbiorów czĉņciowych i protokołu odbioru
końcowego robót oraz zatwierdzonych przez Gminĉ

Skarbnik Powiatu
Katarzyna Machaj
Dyrektor PZD
Robert Waniczek
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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 nastĉpnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
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