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Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu

35687

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku

35694

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podatku
od nieruchomości na 2012 rok

35694

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Czchów

35695

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian
budżetu Gminy Czchów na 2011 rok

35698

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego
2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów

35705

Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Skrzydlańskiej

35705

Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2002 rok

35705

Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra

35706

Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Dobra

35707

Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 rok w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra

35707

Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011 rok

35712

Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok

35713

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011

35719

Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok

35722

Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012

35726
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Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta
Jordanowa na rok 2012

35726

Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

35731

Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok

35737

Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,
udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania
przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Jabłonka

35737

Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku

35741

Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok

35746

Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe
prowadzone przez Gminię Kamienica

35758

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica

35759

Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

35759

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych

35760

Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: określenia
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

35760

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie, w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

35770

Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Ropa na rok 2011

35771

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

35782

Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 rok

35783

Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zarządzenia
poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku

35791
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Rady Gminy Szaflary z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2011 rok

35792

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

35795

Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011

35804
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UCHWAŁA NR XII/126/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania
własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Miasta Bochnia
uchwala co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb udzielania
wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na
realizację zadania własnego Gminy Miasta Bochnia
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2012
i w latach następnych.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
3.
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych na terenie Gminy Miasta Bochnia, które otrzymają dotację, lub
2) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej
do działalności sportowej prowadzonej przez te
kluby.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bochnia;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Bochnia;
3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielone na
warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej
uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w ust. 3;
4) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji,
które w sposób bezpośredni przyczynia się do
realizacji celu publicznego określonego w ust. 3;

5) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć
podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji
na projekt;
6) Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano
dotację na dofinansowanie realizacji projektu;
7) umowie – należy przez to rozumieć umowę
o dotację zawieraną między Gminą a Beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.)
i postanowienia niniejszej uchwały;
8) Klubie sportowym – należy przez to rozumieć
osobę prawną prowadzącą działalność sportową na terenie Gminy Miasta Bochnia, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.
Rozdział II
Warunki otrzymania dotacji
§ 2.
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu
sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) pokrycia kosztów organizowania zawodów
sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub
uczestnictwa w takich zawodach;
3) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;
5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
6) opłaty statutowej, delegacji sędziowskich
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego,
o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
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2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy
o udzielenie dotacji;
5) wypłaty stypendiów sportowych.
Dotacja może być udzielona do wysokości środków
przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy
w danym roku budżetowym.
Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub
w transzach, co każdorazowo regulować będzie
umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.
W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie
niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy
Miasta Bochnia dotację na jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.
Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu
Gminy na zasadach, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poz. 5393

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków klubu.
8. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od
złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia
uchybień formalno – prawnych lub innych wad
wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę
do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
9. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na
stronie internetowej Gminy.
Rozdział IV
Umowa o dotację
§ 4.
1. Z Wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek,
a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - zaktualizowany harmonogram i kosztorys
projektu, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1, 2
i 3 do umowy.
Rozdział V
Kontrola realizacji wykonania zadania

Rozdział III
Tryb udzielania dotacji
§ 3.
1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi
sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie
internetowej www.bochnia.pl co najmniej 14 dni
przed upływem terminu składania wniosków.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Za datę złożenia wniosku przez Wnioskodawcę uznaje
się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu
Miasta Bochnia.
5. Organem przyznającym dotację na realizację projektu
z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu jest Burmistrz.
6. Burmistrz dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.
7. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się
pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 1 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku
z zakresem rzeczowym projektu;
3) możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę;
4) dotychczasową współpracę Wnioskodawcy
z Gminą;
5) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy;
6) planowany przez wnioskodawcę udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację projektu, jak
również wkład rzeczowy, osobowy, w tym

§ 5. Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników
może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
- stan realizacji projektu,
- efektywność i rzetelność jego wykonania,
- prawidłowość wykorzystania środków z budżetu
Gminy,
- prowadzenie przez Beneficjenta dokumentacji
księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy.
Rozdział VI
Rozliczenie dotacji
§ 6.
1. W terminie określonym w umowie, Beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty,
które beneficjent poniósł na realizację projektu przed
zawarciem umowy.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie
Gminie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, oraz – jeżeli dotyczy –
poprzez zwrot niewykorzystanych środków dotacji.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 7.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/126/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 października 2011 r.

........................................................................................................................
(pieczęć jednostki wnioskującej)

( data złożenia wniosku)

Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

..............................................................................................................................
(nazwa projektu)
realizowanego w okresie od.................................... do.........................................

składany na podstawie Uchwały Nr …………..
Rady Miasta Bochnia z dnia ……………… 2011 r.
w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego
Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

w formie wspierania wykonania projektu
przez Gminę Miasta Bochnia
(nazwa organu zlecającego)

Wnioskowana kwota dotacji ze środków publicznych
…………………………………….

I. Dane klubu sportowego
1) pełna nazwa......................................................................................................
2) forma prawna....................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze...........................................
4) NIP................................................... REGON..........................................................
5) data wpisu,rejestracji lub utworzenia............................................................................
6) dokładny adres: miejscowość............................................ ul............................................... gmina............................................................ powiat.............................................. województwo........................................................................................
7) tel................................ fax........................................................... e-mail:................................................
http://.....................................................
8) nazwa banku i numer rachunku.....................................................................................................
9) nazwisko i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu....................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa we wniosku:.....................................................................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu
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kontaktowego)............................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Opis projektu
1. Nazwa projektu
2. Miejsce wykonywania projektu
3. Cel publiczny projektu
4. Szczegółowy opis projektu/ spójny z kosztorysem/
5. Harmonogram planowanych działań / z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym
określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu /należy użyć miar adekwatnych dla danego projektu,
np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/terminy zawodów, treningów, szkoleń,
procentowy udział mieszkańców gminy w stosunku do wszystkich uczestników projektu itp.
6. Zakładane rezultaty realizacji projektu
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
1. Całkowity koszt projektu....................................zł [ słownie:.................................................................. ]
2. Koszty ze względu na rodzaj kosztów
Lp.

Rodzaj kosztów ( koszty merytoryczne
i administracyjne związane z realizacją projektu)

Koszt
całkowity
(w zł)

W tym z wnioskowanej
dotacji (w zł)

W tym ze środków
własnych (w zł)

Razem
3. Uwagi mogące mieć znaczenia przy ocenie kosztorysu:
................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:
1.
Źródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów zadania*
Ogółem

zł

%

100%

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35691 –

Poz. 5393

2. Informacja o uzyskanych przez klub sportowy od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych
3. Rzeczowy / np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy / np. wolontariusze/ wkład własny w realizację projektu z orientacyjną wyceną.
IV. Inne wybrane informacje dotyczące projektu
1. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)
2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu / informacje o kwalifikacjach
osób, które będą zatrudnione przy realizacji projektu oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektu podobnego rodzaju / ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/
4. Informacja o tym, czy Wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu z podwykonawców
/określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji projektu/
Oświadczam(-my), że:
1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego klubu sportowego
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/ niepobieranie* opłat od adresatów projektu,
3) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć klubu sportowego)
..........................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących
2. Statut
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe / bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacje dodatkowe / za ostatni rok
4..............................................................................
5.....................................................................................

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
_______________
* Niepotrzebne skreślić.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/126/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 października 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
..........................................................................................................................................
(nazwa projektu)
w okresie od.................................... do..................................
określonego w umowie nr..........................................................,
zawartej w dniu.......................................................................,
pomiędzy

....................................................................... a.............................................................................
(nazwa organu zlecającego) ( nazwa klubu sportowego)

data złożenia sprawozdania........................................
I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku?
Jeśli nie – dlaczego?
2. Opis wykonania projektu z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców
3. Liczbowe określenie skali działań, celów, rezultatów i innych mierników zrealizowanych w ramach projektu
II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł)
Rodzaj kosztów
(koszty merytorycznei adminiLp.
stracyjne związ.
z realizacją
projektu)

Całość projektu(zgodnie z umową)

koszt
całkowity

Ogółem:

z tego
z dotacji

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
źródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

Poprzednie okresy sprawozdawcze(narastająco)*

koszt
całkowity

z tego
z dotacji

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
źródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

Bieżący okres sprawozdawczy–
w przypadku sprawozdania końcowego – za cały okres realizacji projektu

koszt
całkowity

z tego
z dotacji

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
źródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania

Całość projektu
( zgodnie
z umową)
zł

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte
z finansowych środków
własnych i środków
z innych źródeł
Ogółem

Poprzednie okresy sprawozdawcze(narastająco)

%

zł

100%

%

100%

Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za cały
okres realizacji projektu
zł %

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu:
..............................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer pozycji
kosztorysu

Data
sprzedaży

Nazwa wydatku

Kwota
(zł)

Z tego ze środków
pochodzących
z dotacji

III. Dodatkowe informacje
Załączniki:
1............................................................
2............................................................
3............................................................
4............................................................
Oświadczamy, że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur ( rachunków) zostały faktycznie poniesione

(pieczęć klubu sportowego)

..............................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)
Poświadczenie złożenia sprawozdania
Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
5393
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UCHWAŁA NR X/79/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) i komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011 r.
Nr 95, poz. 969) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co
następuje:
§ 1.

za 1 dt w stosunku do średniej ceny skupu żyta
w kwocie 74,18 zł za 1dt ustalonej w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969).
2. Obniżona do kwoty 35,00 złotych za 1q średnia cena
skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku
rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Czchów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku na kwotę 35,00 zł
5394
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UCHWAŁA NR X/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197,
poz. 1172) oraz art. 5 ust. 1-4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.
z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Czchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości na 2012 rok:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,90 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) w grupie pozostałych - od budynków rekreacji
indywidualnej – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budynki lub ich części, grunty i budowle:
1) przeznaczone i wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej,
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2) związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) służące do realizacji zadań gminy w zakresie
lecznictwa szpitalnego oraz wykonywanej opieki zdrowotnej w ramach zakładów opiekuńczoleczniczych.
2. Budynki - w grupie pozostałych budynków lub ich
części - budynki gospodarcze.
3. Grunty - sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr).

Poz. 5395,5396

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

5395

5396
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UCHWAŁA NR X/81/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172) oraz art. 10 ustawy z dnia z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.
z 2011 roku Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 roku Nr 95, poz. 962)
Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czchów obowiązujące w 2012 r.
– w brzmieniu i treści jak załącznik do niniejszej uchwały, a stanowiący jej integralną część.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik
do uchwały Nr X/81/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 października 2011 r.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Wyszczególnienie Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Liczba osi/rodzaj zawieszenia
Samochody ciężarowe (art.8 pkt 1)
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Samochody ciężarowe (art.8 pkt 2)
DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi

Stawka określona przez
Radę Miejską w Czchowie
568,00 zł
597,00 zł
752,00 zł

910,00 zł
910,00 zł
910,00 zł
910,00 zł
1 335,00 zł
1 335,00 zł
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2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

3.
3.1.
4.

4.1.
4.1.1.
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nie mniej niż 15 ton i więcej
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 31 ton i więcej
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
Ciągnik siodłowy lub balastowy (art. 8 pkt 3)
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy lub balastowy (art. 8 pkt 4) Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi

Poz. 5396

1 221,00 zł
1 778,00 zł

1 335,00 zł
1 335,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
2 215,00 zł
1 761,00 zł
2 414,00 zł

1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
2 542,00 zł
2 542,00 zł
2 977,00 zł
2 542,00 zł
2 977,00 zł
938,00 zł

1 761,00 zł
1 761,00 zł
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

5.
5.1.
6.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.
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nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 40 ton i więcej
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
Przyczepy i naczepy (art. 8 pkt 5)
od 7 ton i poniżej 12 ton
Przyczepy i naczepy (art. 8 pkt 6) Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
JEDNA OŚ
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi

Poz. 5396

1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
1 761,00 zł
2 018,00 zł
2 301,00 zł
1 918,00 zł
2 884,00 zł

1 904,00 zł
2 301,00 zł
1 904,00 zł
2 655,00 zł
2 655,00 zł
2 977,00 zł
257,00 zł

257,00 zł
257,00 zł
270,00 zł
498,00 zł
498,00 zł
868,00 zł
498,00 zł
856,00 zł

354,00 zł
482,00 zł
952,00 zł
1 188,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
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nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
noważne
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
noważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 38 ton i więcej
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
noważne
inny system zawieszenia osi
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
noważne
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
noważne
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 38 ton i więcej
oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
noważne
inny system zawieszenia osi
Autobusy – liczba miejsc do siedzenia
mniejszej niż 15 miejsc
równej 15 miejsc i mniejszej niż 30
równej lub wyższej niż 30 miejsc

Poz. 5396,5397

uznanym za rów-

1 188,00 zł
1 815,00 zł

uznanym za rów-

1 308,00 zł
1 989,00 zł

uznanym za rów-

1 777,00 zł
2 301,00 zł

uznanym za rów-

1 051,00 zł
1 449,00 zł

uznanym za rów-

1 051,00 zł
1 449,00 zł

uznanym za rów-

1 335,00 zł
1 978,00 zł
370,00 zł
697,00 zł
1 534,00 zł
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

5396

5397
5397

UCHWAŁA NR X/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 r.:
1) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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Poz. 5397
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 października 2011 r.

Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2011 rok.
Dział Rozdział

1

2

§

Nazwa

3

4

Plan przed
zmianą
5

Zmniejszenie Zwiększenie

6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
750

75075

2700

75095

0690

600

60016

6300

Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

111 705,00
0,00

0,00
0,00

265 473,00
0,00

377 178,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16 908,00
0,00

16 908,00
0,00

0,00

0,00

16 908,00

16 908,00

0,00
0,00

0,00
0,00

248 565,00
0,00

248 565,00
0,00

0,00
26 220 593,08
522 667,26

0,00
0,00
0,00

248 565,00
265 473,00
0,00

248 565,00
26 486 066,08
522 667,26

1 004 506,00
302 852,00

0,00
0,00

2 000,00
0,00

1 006 506,00
302 852,00

302 852,00
302 852,00

0,00
0,00

2 000,00
0,00

304 852,00
302 852,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

1 922 831,00
648 041,00

0,00
0,00

2 000,00
0,00

1 924 831,00
648 041,00

28 143 424,08
1 170 708,26

0,00
0,00

267 473,00
0,00

28 410 897,08
1 170 708,26

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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Poz. 5397
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 października 2011 r.

Tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2011 rok z uwzględnieniem paragrafu klasyfikacji
budżetowej.
Dział
600

Rodzaj:
Rozdział
60016

750
75023

801
80101
80110
852
85214

85219

85295
854
85401

900
90095

921
92109

Własne
Paragraf
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4260
Zakup energii
Gimnazja
4260
Zakup energii
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostała działalność
3110
Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem:

Przed zmianą
1 376 111,00
390 390,00
5 500,00
2 791 383,00
2 443 084,00
1 530 984,00
109 500,00
237 415,00
13 720 089,00
7 190 854,00
145 659,00
3 312 792,00
101 055,00
822 574,00
204 367,00

Zmiana
2 000,00
2 000,00
2 000,00
55 300,00
55 300,00
47 000,00
7 300,00
1 000,00
36 600,00
33 700,00
33 700,00
2 900,00
2 900,00
96 900,00
10 000,00

Po zmianie
1 378 111,00
392 390,00
7 500,00
2 846 683,00
2 498 384,00
1 577 984,00
116 800,00
238 415,00
13 756 689,00
7 224 554,00
179 359,00
3 315 692,00
103 955,00
919 474,00
214 367,00

204 367,00
272 575,00
161 557,00
15 700,00
29 000,00
171 139,00
113 996,00
275 765,00
81 298,00
53 109,00
4 519,00
9 451,00
4 298 404,00
37 200,00
0,00

10 000,00
75 100,00
55 820,00
3 280,00
16 000,00
11 800,00
11 800,00
- 12 300,00
- 12 300,00
- 9 000,00
- 1 800,00
- 1 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

214 367,00
347 675,00
217 377,00
18 980,00
45 000,00
182 939,00
125 796,00
263 465,00
68 998,00
44 109,00
2 719,00
7 951,00
4 308 404,00
47 200,00
10 000,00

732 143,00
450 143,00
450 143,00

78 973,00
78 973,00
78 973,00

811 116,00
529 116,00
529 116,00

26 985 478,26

267 473,00

27 252 951,26

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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Tabela Nr 2. Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2011

Poz. 5397

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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Poz. 5397

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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Poz. 5397

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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Poz. 5397

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
5397

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35705 –

Poz. 5398,5399,5400

5398
5398

UCHWAŁA NR X/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/37/2011 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 129, poz. 1054) wprowadza się zmiany polegające na tym, że:
1. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1
ustala się opłaty godzinowe w następujących
wysokościach:
1) 3,30 zł za szóstą godzinę pobytu dziecka
w przedszkolu,

2) 2,90 zł za szóstą i siódmą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu,
3) 1,70 zł za szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu."
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu
o faktyczną liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas określony w § 1."
3. § 8 - skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

5398

5399
5399

UCHWAŁA NR XI-97-11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Skrzydlańskiej
Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty,
Rada Gminy Dobra – uchwala, następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Szkołę
Filialną w Woli Skrzydlańskiej.

§ 2. Uczniom szkoły wymienionej w § 1 zapewnia
się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Zespole
Placówek Oświatowych w Skrzydlnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

5399

5400
5400

UCHWAŁA NR XI-99-11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42
ust. 6 i 7 pkt 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy
Dobra - uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra
z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
prowadzonych
przez Gminę Dobra, ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym
wymiarze godzin zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra wprowadza się następujące zmiany: W § 1 zmienia się treść poz.1 tabeli, która po zmianach otrzymuje
brzmienie:

Poz. 5400,5401

Lp.
1.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy
wymiar zajęć

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:
- 1 oddział
- 3 i więcej oddziałów

17
10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

5400

5401
5401

UCHWAŁA NR XII/107/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Dobra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 2.
1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia przedszkola wykraczająca poza czas przeznaczony na bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wysokości 1,00 zł
(jeden złoty).
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki
godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin
w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Opłata obejmuje następujące koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, w szczególności:
1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania
dziecka,
3) gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku
i możliwości dziecka,
4) gry i zabawy korygujące wady wymowy dziecka,
5) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniach i na zewnątrz,
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6) zajęcia przygotowujące dziecko do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
7) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków oraz zapewnienie opieki w tym czasie.
2. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów
wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz kosztów dodatkowych zajęć i świadczeń w przedszkolu prowadzonych na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych przez innych wykonawców.
§ 4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1
rodziców (opiekunów prawnych):
1) samotnie wychowujących dziecko,
2) których dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
§ 5. Ustala się ulgę w wysokości 10% od opłaty,
o której mowa w § 2 ust. 1 dla drugiego i każdego następnego dziecka z rodziny uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Dobra.
§ 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, szczegółowy zakres
świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób
pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa
cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/140/04 Rady Gminy
Dobra z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli na terenie
Gminy Dobra.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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UCHWAŁA NR XIII-111-11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm), Rada Gminy Dobra - uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra
z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra wprowadza się następującą zmianę: W § 1 zmienia się treść ust. 2, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobra, o którym
mowa w ust. 1, ustala się od godziny 8.00 do
godziny 13.00 "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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UCHWAŁA NR XIII-112/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dobra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15 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. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17,
poz.95), Rada Gminy Dobra - uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Dobra wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rodziców albo pełnoletniego ucznia. "
2) w § 12:
a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dane uzasadniające przyznanie świadczenia
pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo
oświadczenie o wysokości dochodów. "
b) ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1) zaświadczenia albo oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się
o stypendium szkolne dla ucznia, którego
rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia
albo oświadczenia o wysokości dochodów
przedkłada się zaświadczenie albo oświad-

czenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
„2) zaświadczenie albo oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym i jego wielkości (liczbie hektarów przeliczeniowych) oraz
określonym na tej podstawie przeciętnym
dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. ""
c) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odcinek emerytury, renty – w przypadku
pobierania świadczenia, albo oświadczenie
o wysokości emerytury, renty. "
d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 5, w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3
pkt 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. "
3) załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra przyjętego Uchwałą
Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

Poz. 5403

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35709 –

Poz. 5403
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII-112/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35710 –

Poz. 5403

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35711 –

Poz. 5403

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35712 –

Poz. 5403,5404

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
5403

5404
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UCHWAŁA NR XIV-116/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 17,
poz.95), Rada Gminy Dobra - u c h w a l a, co następuje:

składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. "

§ 1. W uchwale Nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra
z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra wprowadza się następującą zmianę:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.

1) § 1 ust. 2 pkt d otrzymuje brzmienie:
„d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 5, w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 1
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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UCHWAŁA NR XI/65/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211 ust. 5,
art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
- Rada Gminy Gromnik uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa
2011 rok
Nr 1.
2. Zwiększa
2011 rok
Nr 1.

się dochody budżetu Gminy Gromnik na
o kwotę 34 257 zł – zgodnie z załącznikiem
się wydatki budżetu Gminy Gromnik na
o kwotę 34 257zł - zgodnie z załącznikiem

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011
rok Nr VI/11/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie planu przychodów i kosztów
zakładów budżetowych na 2011 rok przyjmuje brzmienie
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011
rok Nr VI/11/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie planowanych kwot dotacji
udzielanych w 2011 roku przyjmuje brzmienie załącznika
Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu
Gminy Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/65/2011
Rady Gminy Gromnik
z dnia 27 października 2011 r.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Gromnik na 2011 rok
Dział Rozdział Paragraf
600
60016
0970

4010
4110
4120
700
70005
0470
750
75023
0570
757
75702

8110

Zwiększenia
Dochody Wydatki
Transport i łączność
10 000
4 800
Drogi publiczne gminne, w tym na:
10 000
4 800
dochody bieżące, z tego:
10 000
Wpływy z różnych dochodów
10 000
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
4 800
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
4 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 000
Składki na ubezpieczenia społeczne
700
Składki na Fundusz Pracy
100
Gospodarka mieszkaniowa
1 304
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
1 304
dochody bieżące, z tego:
1 304
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nie1 304
ruchomości
Administracja publiczna
1 806
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
1 806
dochody bieżące, z tego:
1806
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych
1806
Obsługa długu publicznego
15 110
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
15 110
samorządu terytorialnego w tym na:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
15 110
1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
15 110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnię15 110
tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
Wyszczególnienie
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758
75814
0920
801
80101
0960

4210
80113
0830
80148
2700

4220
853
85395
0920

4567
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Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe, w tym:
dochody bieżące, z tego:
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące, z tego:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Dowożenie uczniów do szkół, w tym:
dochody bieżące, z tego:
Wpływy z usług
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:
dochody bieżące, z tego:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup środków żywności
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność, w tym:
dochody bieżące, z tego:
Pozostałe odsetki
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Ogółem
dochody bieżące,
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

6 000
6 000
6 000
6 000
15 140 14 340
300
300
300
300
300
300
300
300
800
800
800
14 040 14 040
14 040
14 040

14 040
14 040
14 040
14 040
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

34 257 34 257
34 257
34 257
19 147
14 347
4 800
15 110

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/65/2011
Rady Gminy Gromnik
z dnia 27 października 2011 r.
Zmiana wydatków budżetu Gminy Gromnik na 2011 rok
Dział

Rozdział

010
01010

Paragraf

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
w tym:
1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:

Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia
893
12 000
12 000
12 000
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6059

01095

4270
400
40002

2650
600
60078

4270
700
70005

4300
754
75412

4270
756

75647

4100
4170
757
75702
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1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną, w tym na:
a) budowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działanie 7.1 w ramach programu MRPO na
lata 2007- 2013
Pozostała działalność
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:
Zakup usług remontowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:
Dostarczanie wody
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) dotacje na zadania bieżące
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup usług remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami nieruchomościami, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne, w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:
Zakup usług remontowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych, w tym na:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
Wynagrodzenia bezosobowe
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
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12 000
12 000

12 000

893
893
893
893
893
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
3 600

3 600
3 600
3 600
3 600
2 000
1 600
24 193
24 193
24 193
24 193
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8110

801
80101

6050

900
90001

2650
90015

4260
90095

6050

921
92109

2480
926
92601

4260

6050

92605

4210
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Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe, w tym:
1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym:
a) budowa Szkoły Podstawowej w Siemiechowie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1)dotacje na zadania bieżące
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup energii
Pozostała działalność, w tym:
1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym na:
a) odnowa centrum wsi Rzepiennik Marciszewski
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:
Zakup energii
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym na:
a) budowa szatni przy boisku sportowym w Gromniku
Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Ogółem, w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
3) dotacje na zadania bieżące

Poz. 5405
24 193

24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
5 500

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
800
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
200
200

66 193
38 493
36 493
32 893

200
66 193
53 793
25 600
25 600

3 600
2 000

24 193
4 000
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Poz. 5405

2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 700
27 700

12 400
12 400

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/65/2011
Rady Gminy Gromnik
z dnia 27 października 2011 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok
Wyszczególnienie

Gminny Zakład Komunalny w Gromniku, ogółem, w tym:
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna gaz
i wodę
Dostarczanie wody, w tym:
1. Dotacje przedmiotowe w wartości netto
2. Dotacje celowe na koszty inwestycyjne
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1). Wydatki zakładów budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2). Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. Wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:
1. Dotacje przedmiotowe w wartości netto
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1). Wydatki zakładów budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2). Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział,
rozdział

400
40002

900
90001

Stan środków
obrotowych
na początek roku
budżetowego
21 000

Przychody

Koszty

Stan środków
obrotowych
na koniec roku

635 471
453 592

635 471
453 592

21 000

453 592
117 230
50 000

453 592

181 879
181 879
67 341

388 592
384 592
168 353
216 239
4 000
65 000
181 879
181 879
181 879
180 879
90 805
90 074
1 000

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/65/2011
Rady Gminy Gromnik
z dnia 27 października 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku
Treść
1
Dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki
bieżące ogółem, w tym:
Gminny Zakład Komunalny w Gromniku
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody, w tym:
Dotacje przedmiotowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:
Dotacje przedmiotowe
Gmina Tarnów ogółem, w tym
Oświata i wychowanie
Przedszkola, w tym:
Dotacje celowe
Gmina Tuchów
Oświata i wychowanie

Dział
2

Rozdział
3

400
40002
900
90001

801
80104

801

Kwota
4
877 959
199 337
126 609
126 609
126 609
72 728
72 728
72 728
7 309
7 309
7 309
7 309
8 690
8 690
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Przedszkola, w tym:
Dotacje celowe
Gmina Miasta Tarnowa
Oświata i wychowanie
Przedszkola, w tym:
Dotacje celowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy, w tym:
Dotacje celowe
Powiat Tarnowski, ogółem, w tym:
Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:
Dotacje celowe
Pozostała działalność, w tym:
Dotacje celowe
Gmina Ciężkowice
Pomoc społeczna
Pozostała działalność, w tym:
Dotacje celowe
Małopolski Urząd Wojewódzki
Informatyka
Pozostała działalność, w tym:
Dotacje celowe
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:
Dotacje podmiotowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki, w tym:
Dotacje podmiotowe
Kwota dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące ogółem, w tym:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne, w tym:
Dotacja celowe
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
Dotacje celowe
Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe ogółem, w tym:
Gminny Zakład Komunalny w Gromniku
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody, w tym:
Dotacje celowe
Małopolski Urząd Wojewódzki
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:
Dotacje celowe
Informatyka
Pozostała działalność, w tym:
Dotacje celowe
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:
Dotacje celowe
Kwota dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe ogółem, w tym:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poz. 5405
80104

801
80104
853
85333

801
80146
80195

852
85295

720
72095

921
92109

921
92116

754
75412
926
92605

400
40002

600
60013
720
72095

921
92109

754

8 690
8 690
9 558
4 278
4 278
4 278
5 280
5 280
5 280
22 970
22 970
3 000
3 000
19 970
19 970
1 200
1 200
1 200
1 200
58
58
58
58
396 300
396 300
396 300
396 300
232 537
232 537
232 537
232 537
54 663
12 663
12 663
12 663
42 000
42 000
42 000
1 764 118
50 000
50 000
50 000
50 000
294 118
294 109
294 109
294 109
9
9
9
1 420 000
1 420 000
1 420 000
1 420 000
31 080
31 080
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Ochotnicze straże pożarne, w tym:
Dotacje celowe
Ogółem, w tym:
Dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki
bieżące, w tym:
Kwota dotacji podmiotowych
Kwota dotacji celowych
Kwota dotacji przedmiotowych
Kwota dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące, w tym:
Kwota dotacji celowych
Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe, w tym:
Kwota dotacji celowych
Kwota dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe, w tym:
Kwota dotacji celowych

75412

31 080
31 080
2 727 820
877 959
628 837
49 785
199 337
54 663
54 663
1 764 118
1 764 118
31 080
31 080

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
5405

5406
5406

UCHWAŁA NR XV/69/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 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.) Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu
na łączna kwotę 30000,00 zł
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

Dział
400

Rozdział
40002

900
90003
90095

1) przesunięcia w planie wydatków bieżących na
łączną kwotę 10000,00 zł,
2) przesunięcia w planie wydatków majątkowych
na łączną kwotę 20000,00 zł.
§ 2. Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z potrzebą dokonania korekt w planie wydatków. W związku
z powyższym w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011 Nr V/22/2011 z dnia
24 lutego 2011 roku dokonuje się zmiany w następujący
sposób:
1) w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice –
Przeginia na rok 2011 dokonuje się zmian jak poniżej:

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Treść
Zmniejszenia
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
20000,00
Dostarczanie wody
20000,00
1) wydatki majątkowe
20000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10 000,00
Oczyszczanie miast i wsi
10 000,00
1) wydatki bieżące
10 000,00
Pozostała działalność
1) wydatki bieżące
Razem wydatki
30000,00

Zwiększenia
20 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00

10000,00
10000,00
30000,00

a) w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011 jak poniżej:
Dział
900

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Treść
Zmniejszenia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10000,00
90003
Oczyszczanie miast i wsi
10000,00
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
10000,00
w tym:

Rozdział

Zwiększenia
10000,00
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(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Razem wydatki

10000,00

10000,00

10000,00
10000,00
10000,00

b) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011 jak poniżej:
Dział
400

Rozdział
40002

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
20000,00
20000,00
Dostarczanie wody
20000,00
20000,00
w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reali20000,00
20000,00
zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na:
I. Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przeginia - Czubrowice
20000,00
II. Rozbudowa wodociągu w Przegini - Nowa Wieś
20000,00
Razem wydatki majątkowe
20000,00
20000,00

2) załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2011
Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2011 z dnia
24 lutego 2011; planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla
uchwał budżetowych.

§ 3. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 2.

Przewodniczący
Zbigniew Synowiec
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/69/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 2 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
W 2011 ROKU
Dział

Rozdz.

400
40002

600
60014

750
75023

801
80104

852
85203

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dotacja na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Przedszkola
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

Kwota
w złotych
180000
180000
180000
1250000
1250000
1250000

1000
1000
1000

475000
475000
175000
300000
228360
228360
228360

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
900
90001
90002

90095

921
92109
92116
926
92605

– 35721 –

Poz. 5406

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Gospodarka odpadami
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM - DOTACJE
w tym
dotacje przedmiotowe
dotacje podmiotowe
dotacje celowe
w tym
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
dotacje celowe inwestycyjne

186000
170000
170000
6000
6000
10000
10000
639000
370000
370000
269000
269000
120000
120000
111000

9000
3079360
w tym:
170000,00
939000,00
1970360,00
539360,00
1431000,00

Przewodniczący
Zbigniew Synowiec
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/69/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 2 listopada 2011 r.
UZASADNIENIE
Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z:
-

-

5406

koniecznością zabezpieczenia środków na rzecz Instytucji Realizującej projekt pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Małopolskiego" w postaci dotacji celowej do
przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10000,0 (rozdział 90095 § 2310).
przesunięciem zaplanowanych środków na zadanie pn. "Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przeginia –
Czubrowice" na zadanie pn. "Rozbudowa wodociągu w Przegini - Nowa Wieś" na wniosek Dyrektora Zakładu
Wodociągi Gminne.
Przewodniczący
Zbigniew Synowiec
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5407
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UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok
Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada
Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale
Nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta
Jordanów na rok 2011:
1. zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na rok
2011 o kwotę 21.500,00 zł oraz dokonuje się zmian

Lp.
1
1
2
1
2

w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały,
2. zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na rok
2011 o kwotę 21.500,00 zł oraz dokonuje się zmian
w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały,
3. zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu
o 20.000,00 zł oraz wprowadza się do budżetu wolne
środki w wysokości 20.000,00 zł,
4. dotychczasowy zapis § 4 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 1.726.623,46 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 665.670,64 zł,
według specyfikacji jak poniżej:

Treść
2
Przychody ogółem:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Rozchody ogółem:
Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2011 roku kredytów w wysokości
1.260.000,00 zł z czego:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu 1.060.952,82 zł,
2) na zbilansowanie zobowiązań planowanych
w rozchodach budżetu 199.047,18 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa do
zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalo-

Klasyfikacja §
3
952
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982
992

Kwota
4
1.726.623,46
1.260.000,00
466.623,46
665 670,64
200 000,00
465 670,64

nych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miasta Jordanów.",
5. upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa do
udzielania poręczeń do wysokości 40.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/69/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
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Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/69/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.

Wydatki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35725 –

Poz. 5407

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR X/71/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. Nr z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 95,
poz. 613, z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
na terenie Miasta Jordanowa na rok 2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/311/2010 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010 roku

Załącznik
do uchwały Nr X/71/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
Wykaz stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
w wysokościach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 metr
kw. powierzchni użytkowej - 0,62 zł
2) od
budynków
lub
ich
części
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m kw.
powierzchni użytkowej - 20,00 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 metr kw. powierzchni użytkowej - 10,00 zł
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 metr kw. powierzchni użytkowej - 3,50 zł
5) od domków letniskowych za 1 m kw. powierzchni
użytkowej - 7,00 zł
6) od garaży wolnostojących lub przybudowanych do
budynku za 1 m kw. powierzchni użytkowej - 6,65 zł
7) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-

ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego za 1 metr kw. powierzchni użytkowej 4,50 zł
8) od budowli zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich
wartości
9) od 1 metra kw. powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł
b) letniskowych - 0,25 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł
10) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha ziemi 4,33 zł
Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa
na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r.
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Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. Podatek:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton,
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
4) od autobusów,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

Poz. 5409

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/312/2010 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa
na rok 2011.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,

poz. 613, z późn. zm.), - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały
Nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 grud-
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nia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego otrzymuje brzmienie, jak załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały
nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego otrzymuje brzmienie, jak załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 5410

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR X/74/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (Monitor Polski nr 95, poz. 969), będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na

obszarze Gminy Miasta Jordanów z kwoty 74,18 zł za
1 dt do kwoty 51,93 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR XVII/84/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy
Jabłonka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1,
2b, 2d, 3c-3g, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
stanowią wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na
1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Jabłonka oraz rzeczywista liczba dzieci
w przedszkolu, zespole wychowania przedszkolnego lub
punkcie przedszkolnym.
§ 2.
1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75 % wydatków bieżących
ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jabłonka.
2. Dotacja na jednego wychowanka niepełnosprawnego
przysługuje w wysokości kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jabłonka.
§ 3. Niepublicznym innym formom wychowania
przedszkolnego, prowadzone jako zespoły wychowania
przedszkolnego lub punkty przedszkolne, przysługuje
dotacja z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków
bieżących ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jabłonka.

§ 4.
1. Dotacji, o których mowa w § 1, udziela się na wniosek
osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego, złożony do Wójta Gminy Jabłonka nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być sporządzony odrębnie dla każdej placówki i winien zawierać dane, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany w liczbie dzieci w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, mające wpływ
na wysokość przyznanej dotacji, wynikłe w trakcie
realizacji wychowania przedszkolnego, winny być
niezwłocznie przedłożone w postaci pisemnej Wójtowi Gminy Jabłonka.
§ 5.
1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w 12 ratach, w terminie od ostatniego
dnia każdego miesiąca, a jej wysokość ustalana jest
comiesięcznie w oparciu o informację o aktualnej
liczbie wychowanków, przekazaną Wójtowi Gminy
Jabłonka do dnia 10 każdego miesiąca na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, złożoną wraz z imienną listą uczniów, zawierającej adres zameldowania i zamieszkania dziecka.
2. Dotacja za miesiące wakacyjne: lipiec – sierpień przysługuje:
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1) na faktyczną liczbę wychowanków w przypadku
placówki działającej bez przerwy wakacyjnej,
2) na średnioroczną liczbę wychowanków (wyliczoną z roku szkolnego) w przypadku placówki
działającej z przerwą wakacyjną.
§ 6.
1. Otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej rozliczenia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, na
druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień należy przedłożyć najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku.
3. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu części dotacji
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia
następnego roku kalendarzowego
§ 7.
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:
1) przeznaczenia dotacji,
2) liczby wychowanków w poszczególnych okresach roku kalendarzowego.
2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające:
wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty
kontrolą.
3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego placówkę o terminie
planowanej kontroli.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego
w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie
przedstawionych w toku kontroli dokumentów.
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5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń
opartych na dokumentach.
6. Kontrolujący przeprowadza wyniki przeprowadzonej
kontroli w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.
7. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić
podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, kontrolujący
dokonuje weryfikacji przyczyny odmowy i w razie potrzeby dokonane zmiany w protokole pokontrolnym.
9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania
protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
10. Kontrolujący na podstawie protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte
są wnioski i zalecenia kierowane do organu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego.
11. Kontrolowany ma obowiązek powiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jabłonka.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/84/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/84/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/84/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
5412

5413
5413

UCHWAŁA NR XVII/90/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy Jabłonka uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jabłonka na
rok 2011 o kwotę 1.200 zł w tym: dochody bieżące1.200 zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy
Jabłonka stanowią kwotę 56.478.758,37 zł w tym:
dochody bieżące - 47.972.088,08 zł, dochody majątkowe - 8.506.670,29 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jabłonka na rok
2011 o kwotę 1.468.853,03 zł w tym: wydatki bieżące
- 1.468.853,03 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu
Gminy o kwotę 1.467.653,03 zł w tym: wydatki bieżące - 1.467.653,03 zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011 stanowią kwotę: 58.023.737,72 zł
w tym:
- wydatki bieżące - 42.609.374,48 zł w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 33.003.690,76 zł
z czego na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.461.087,08 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych - 12.542.603,68 zł
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2) dotacje na zadania bieżące - 1.192.220,80 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.559.559,92 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 249.903 zł
5) obsługa długu - 604.000 zł
- wydatki majątkowe - 15.414.363,24 zł z czego
na: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.414.363,24 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.943.029,43 zł.
5. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia
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18 stycznia 2011 roku, która po zmianach otrzymuje
brzmienia jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka, który
po zmianach otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jabłonka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/90/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.

zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
dział
801

rozdział
§
treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
szkoły podstawowe
w tym: dochody bieżące
0970 wpływy z różnych dochodów
80104
przedszkola
w tym: dochody bieżące
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
razem dochody
w tym: dochody bieżące

zwiększenie
1 200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 200,00 zł
1 200,00 zł

zmniejszenie

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/90/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.
zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
dział
010

600

rozdział
treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095
pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016
drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
60017
drogi wewnętrzne
w tym:

zwiększenie
90 650,00 zł
90 650,00 zł
90 650,00 zł
90 650,00 zł
90 650,00 zł
39 000,00 zł
37 000,00 zł
37 000,00 zł
37 000,00 zł
37 000,00 zł
2 000,00 zł

zmniejszenie

97 650,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
92 650,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

700

756

801

– 35743 –

wydatki bieżące w tym:
2 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
2 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2 000,00 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1 500,00 zł
70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 500,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
1 500,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
1 500,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1 500,00 zł
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
65 000,00 zł
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75647
urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
65 000,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
65 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
65 000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
65 000,00 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1 217 450,00 zł
80101
wybory do Sejmu i Senatu
787 800,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
787 800,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
782 700,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758 300,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
24 400,00 zł
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
5 100,00 zł
80103
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
47 150,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
47 150,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
42 550,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
42 550,00 zł
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 600,00 zł
80104
przedszkola
1 000,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
1 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
1 000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1 000,00 zł
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
80110
gimnazja
377 500,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
377 500,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
359 300,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
359 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
18 200,00 zł
80113
dowożenie uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
80114
zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80148
stołówki szkolne i przedszkolne
4 000,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w tym:
4 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych w tym;
4 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4 000,00 zł
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92 650,00 zł
92 650,00 zł
2 000,00 zł
90 650,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł

613 250,00 zł
274 900,00 zł
274 900,00 zł
249 700,00 zł
235 700,00 zł
14 000,00 zł
25 200,00 zł
51 200,00 zł
51 200,00 zł
39 500,00 zł
39 500,00 zł
11 700,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł

25 000,00 zł
52 000,00 zł
52 000,00 zł
28 000,00 zł
28 000,00 zł
24 000,00 zł
97 000,00 zł
97 000,00 zł
97 000,00 zł
97 000,00 zł
45 650,00 zł
45 650,00 zł
45 650,00 zł
45 650,00 zł
67 500,00 zł
67 500,00 zł
67 500,00 zł
67 500,00 zł
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POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA
90001
gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
90003
oczyszczanie miast i wsi
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
90004
utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
90015
oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
90019
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
dotacje na zadania bieżące
90095
pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA
92601
obiekty sportowe
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
92605
zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
razem wydatki
w tym;
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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1 253,03 zł
1 253,03 zł

1 253,03 zł
1 253,03 zł

1 253,03 zł
1 253,03 zł

1 253,03 zł
1 253,03 zł

50 000,00 zł
14 000,00 zł

736 000,00 zł
14 000,00 zł

14 000,00 zł
14 000,00 zł

14 000,00 zł
14 000,00 zł
9 000,00 zł
5 000,00 zł
3 000,00 zł

14 000,00 zł

3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
9 000,00 zł
9 000,00 zł
9 000,00 zł
9 000,00 zł
700 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

700 000,00 zł
700 000,00 zł
700 000,00 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł
26 000,00 zł
26 000,00 zł
26 000,00 zł
8 000,00 zł
18 000,00 zł
4 000,00 zł

4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł

18 000,00 zł
14 000,00 zł
14 000,00 zł
14 000,00 zł
11 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł

4 000,00 zł
1 468 853,03 zł 1 467 653,03 zł
1 468 853,03 zł 1 467 653,03 zł
1 429 700,00 zł 1 380 500,00 zł
1 172 150,00 zł 447 350,00 zł
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wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

257 550,00 zł
10 000,00 zł
27 900,00 zł
1253,03

933 150,00 zł
85 900,00 zł
1253,03

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/90/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.
dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jabłonka w
lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

wyszczególnienie
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
wpływy z różnych opłat
razem dochody
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
w tym:
-wydatki bieżące w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
-usuwanie pokryć dachowych z eternitu
razem wydatki

dział
900

rozdział

§

dochody
23 000,00 zł
23 000,00 zł

90019
0570
0580

500,00 zł
500,00 zł

0690

22 000,00 zł
23 000,00 zł

900

wydatki

23 000,00 zł
23 000,00 zł

90019

23 000,00 zł
13 000,00 zł
13 000,00 zł
10 000,00 zł
23 000,00 zł
23 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/90/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.
zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2011

dział

600

754

rozdział

nazwa

rodzaj dotacji z budżetu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
dotacja celowa dla OSP w Zubrzycy Dolnej (zakup specjalistycznego sprzętu)
dotacje celowa na wydatki bieżące – zakup dwóch motopomp dla OSP w Orawce i Lipnicy Małej

dla jednostek sektora
finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych

200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł

55676,8
50 000,00 zł
50 000,00 zł
5 676,80 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
750

– 35746 –
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
promocja jednostek samorządu terytorialnego
dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
OŚWIATA I WYCHOWANIE
6 000,00 zł
80104 przedszkola
6 000,00 zł
dotacja celowa na zdania bieżące
6 000,00 zł
80113 dowożenie uczniów do szkół
dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
POMOC SPOŁECZNA
85203 ośrodki wsparcia
dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
GOSPODARKA KOMUNALNA
10 000,00 zł
I OCHRONA ŚRODOWISKA
90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
10 000,00 zł
ze środowiska
dotacja celowa na zdania bieżące dla Gminy Szczucin
10 000,00 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
990 506,00 zł
92105 pozostałe zadania w zakresie kultury
dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
540 000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 540 000,00 zł
kultury
92116 biblioteki
428 000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 428 000,00 zł
kultury
92118 muzea
22 506,00 zł
dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na
22 506,00 zł
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
KULTURA FIZYCZNA
92605 zadania
w zakresie dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansokultury fizycznej
wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
razem
1 206 506,00 zł
w tym:
dotacje podmiotowe
968 000,00 zł
dotacje celowe w tym:
238 506,00 zł
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
38 506,00 zł
dotacje w zakresie wydatków majątkowych
200 000,00 zł
75075

801

852

900

921

926

2 500,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
30 000,00 zł

30 000,00 zł
30 000,00 zł
32 538,00 zł
32 538,00 zł
32 538,00 zł

45 000,00 zł
45 000,00 zł
45 000,00 zł

70 000,00 zł
70 000,00 zł
235 714,80 zł
0,00 zł
235 714,80 zł
185 714,80 zł
50 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
5413

5414
5414

UCHWAŁA NR IX\66\11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, 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), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) d.) i lit. i.) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 28 ust. 3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13
poz. 123, z późn. zm) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r.

Dz. U. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Kamienica
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na
łączną kwotę 4.387,00 - jak w tabeli Nr 1, w tym:
1) dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących
o kwotę 6.387,00zł;
2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.000,00 zł;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35747 –

§ 2.
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na
łączną kwotę 4.387,00 zł-jak w tabeli Nr 2, w tym;
1) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących
o kwotę 7.813,00 zł;
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
zwiększa się o łączną kwotę 7.813,00 zł,
z czego;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.813 zł;
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę
12.200,00 zł - jak w tabeli Nr 3, w tym;
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zmniejsza się o kwotę 12.200,00 zł,
§ 3.
1. Dokonuje się zmian w dochodach z opłat z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, co przedstawia
tabela Nr 4;
§ 4. Po zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi:
1. Dochody budżetu gminy na łączną kwotę 24.735.776,74 zł,
w tym:
1) dochody bieżące: 21.818.295,74 zł;
2) dochody majątkowe:2.917.481,00 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na łączną kwotę 24.422.851,74 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące na łączną kwotę 20.182.401,74 zł,
w tym;

Poz. 5414

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej 14.141.857,74 zł z czego;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 10.363.449,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.778.408,74 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 621.778,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.152.074,00 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego
35.508,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 - 231.184,00 zł
2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.240.450,00 zł,
w tym;
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 4.240.450,00 zł, z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 104.000,00 zł,
3. Przychody budżetu 254.582,00 zł
4. Rozchody budżetu 567.507,00 zł
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamienica
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35748 –
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Tabela Nr 1
do uchwały Nr IX\66\11
Rady Gminy Kamienica
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35749 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35750 –

Poz. 5414

Przewodniczący Rady Gminy Kamienica
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35751 –
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Tabela Nr 2
do uchwały Nr IX\66\11
Rady Gminy Kamienica
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35752 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35753 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35754 –
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Przewodniczący Rady Gminy Kamienica
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35755 –

Poz. 5414
Tabela Nr 3
do uchwały Nr IX\66\11
Rady Gminy Kamienica
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35756 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35757 –
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Przewodniczący Rady Gminy Kamienica
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35758 –
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr IX\66\11
Rady Gminy Kamienica
z dnia 31 października 2011 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
Dochody bieżące
756/Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
0480-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dochody bieżące razem

98.000
98.000

-8.000
-8.000

90.000
90.000

98.000
98.000
98.000

-8.000
-8.000
-8.000

90.000
90.000
90.000

Wydatki zmiany
851/Ochrona Zdrowia

118.332

85153-zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych

-8.000

110.332

800

800

800
800
800
117.532
117.532
117.269
43.266
74.003
263

800
800
800
109.532
109.532
109.269
35.266
74.003
263

-8.000
-8.000
-8.000
-8.000

Zadania programu:
-

dofinansowanie prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy, oraz wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, w tym również komisji i pełnomocnika - 81.747
wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 6.800
zadania związane z promocją kultury fizycznej i sportu - 11.000
udzielanie pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej-7.235
inne zadania - szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne - 3.550
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica
Stefan Kuchnia

5414

5415
5415

UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe prowadzone
przez Gminię Kamienica
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. z 2004 r., Dz.U. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Kamienica uchwala, co następuje:
§ 1. Pobyt dzieci w Przedszkolach Samorządowych
prowadzonych przez Gminę Kamienica w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową

wychowania przedszkolnego jest bezpłatny w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia przedszkola wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1,30 zł
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki
godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35759 –

w czasie, których dziecko korzysta ze świadczeń
określonych w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Opłata o której mowa w § 2 ust.1 obejmuje następujące koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, w szczególności:
1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybranych przez
dziecko zabaw, w sali lub na wolnym powietrzu
na terenie placu zabaw,
5) gry i zabawy relaksacyjno-wyciszające dostosowane do wieku i możliwości dziecka
6) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
7) pomoc dziecku podczas spożywania posiłków
oraz zapewnienie opieki w tym czasie,
8) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka,

Poz. 5415,5416,5417

2. Opłata o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż
przedszkole podmioty.
§ 4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1
rodziców (opiekunów prawnych, samotnie wychowujących dziecko).
§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń oraz tryb postępowania w sprawie uiszczenia opłat za świadczenia
udzielane poza podstawą programową wychowania
przedszkolnego określa umowa cywilno -prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom przedszkoli na terenie Gminy
Kamienica.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy
Kamienica z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych
w Gminie Kamienica.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica
Stefan Kuchnia

5415

5416
5416

UCHWAŁA NR XIII-100/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę „ Rondo im. prof. Gabriela
Narutowicza” - rondu, u zbiegu ulic: Widokowej, 3 Maja
i Osiedla Polana Sosny, położonemu w Niedzicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Helena Klimczak

5416

5417
5417

UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 146
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651),
Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,
w wysokości 25% różnicy między wartością, jaką nieru5417

chomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość
ma po ich wybudowaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Adam Bubka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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UCHWAŁA NR XIII-104/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 13 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - Rada Gminy
Łapsze Niżne uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy Łapsze
Niżne Nr XI-80/07 z dnia 28 maja 2007r. dokonuje się
następujących zmian:

2. w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny
plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora GOK-u
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.”
§ 2. Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1. w § 8 dodaje się pkt 9 o brzmieniu: „Prowadzenie
działalności informacyjnej w zakresie promowania
i kultywowania tradycji kulturowych regionu”

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

5418

5419
5419

UCHWAŁA NR VIII/82
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (t.j. 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 leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Mucharz
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku: od
nieruchomości, leśnego i rolnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
3. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mucharz.
§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady
Gminy w Mucharzu z dnia 30 listopada w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego,
podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. oraz Uchwała Nr XIV/141 Rady Gminy Mucharz
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Rady Gminy Nr XVI/113/2004 z dnia
30 listopada 2004 r. sprawie określenia wzoru informacji
w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości
i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek
rolny, leśny i od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicach
ogłoszeń w sołectwach Gminy i Urzędzie Gminy i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35761 –

Poz. 5419
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/82
Rady Gminy Mucharz
z dnia 18 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35762 –

Poz. 5419

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35763 –

Poz. 5419

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub
ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym
wykończeniem.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35764 –

Poz. 5419

OBJAŚNIENIA:
Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty lub stopy
fundamentowe.
Powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych.Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnie pomieszczeń i kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
Grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Grunty pozostałe – to grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (np. B, Bi, Dr)
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35765 –

Poz. 5419
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/82
Rady Gminy Mucharz
z dnia 18 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35766 –

Poz. 5419

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35767 –

Poz. 5419
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/82
Rady Gminy Mucharz
z dnia 18 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35768 –

Poz. 5419

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35769 –

Poz. 5419
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/82
Rady Gminy Mucharz
z dnia 18 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35770 –

Poz. 5419,5420

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
5419

5420
5420

UCHWAŁA NR XI/87/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie, w sprawie ustalenia inkasentów podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Miejska w Radłowie uchwala co następuje:
§ 1. W § 1 Uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej
w Radłowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie
ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35771 –

pieniężnego w drodze inkasa (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 368
poz. 3148) w załączonej tabeli w poz. 11 nazwisko „Anna
Kowalczyk” zastępuje się nazwiskiem „Wojciech Kowalczyk”.

Poz. 5420,5421

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Piotr Kapera

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
5420

5421
5421

UCHWAŁA NR XII/75/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Gminy
Ropa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2011
o kwotę 237.676,00 zł w tym;
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
234.376,00 zł,
b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę
3.300,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2011
o kwotę 237.676,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
273.676,00 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę
38.082,00 zł – w tym:
a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 600,00 zł,
b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 38.682,00 zł,
2) zwiększenie planu na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.500,00 zł,
3) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 231.094,00
4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 36.000,00 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 36.000,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr III/11/10 Rady Gminy
Ropa z dnia 28 grudnia2010 r. zmienionej uchwałą
Nr IV/22//11 z dnia 25 lutego 2011 roku, uchwałą
Nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r.; uchwałą Nr VI/43/11
z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr VIII/56/10 z dnia
29 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr X/65/11 Rady Gminy
Ropa z dnia 30 sierpnia 2011 roku załącznik Nr 1 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Ropa w roku 2011 otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w tabeli –plan
dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
gminie ustawami jak w załączniku Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy
Ropa przedstawia się następująco;
1. Dochody - 21.015.833,87w tym;
a) dochody bieżące - 15.145.451,87
b) dochody majątkowe - 5.870.382,00
2. Wydatki - 24.329.901,56w tym;
a) wydatki bieżące - 14.680.249,37
b) wydatki majątkowe - 9.649.652,19
3. Przychody - 3.724.667,69
4. Rozchody - 410.600,00
5. Deficyt - 3.314.067,69
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ropa.
§ 6.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35772 –

Poz. 5421
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35773 –

Poz. 5421

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35774 –

Poz. 5421

Przewodniczący
Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35775 –

Poz. 5421
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35776 –

Poz. 5421

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35777 –

Poz. 5421

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35778 –

Poz. 5421

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35779 –

Poz. 5421

Przewodniczący
Władysława Smoła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.
ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK
Lp.
1
1.

Dział Rozdz
2
600

Nazwa – treść

3

4

Kwota
zwiększenia
5

Kwota
zmniejszenia
6

Transport i łączność
60095 Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym;
inwestycja pn;” Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Ropa”
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
RAZEM
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę

w tym zmniejszenie planu na - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

36.000,00
36.000,00
36.000,00

36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00

36.000,,00
Przewodniczący
Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35780 –

Poz. 5421
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA W ROKU 2011 ROK

Dział

Rozdział

1
600

2
60014

Nazwa

4
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

Rodzaj dotacji z budżetu

5

Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego
na wydatki majątkowe z przeznaczeniem
na opracowanie projektu budowlanowykonawczego przepustu
754
75411

75412

801

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Dotacja celowa na pomoc finansową dla
Straży Pożarnej
Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem
na zakup sprzętu dla Państwowej Straży
Pożarnej
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa dla OSP w Ropie na
zakup wyposażenia i umundurowania

80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

853
85311

85311

854
85404

900
90095

921
92109
92116
92116

- Dotacja celowa
(bieżące)przekazana Gminie Uście Gorlickie z przeznaczeniem na finansowanie
pobytu dzieci z terenu Gminy w publicznym przedszkolu
- dotacja celowa dla Gminy Grybów
z przeznaczeniem na finansowanie
pobytu dziecka z terenu Gminy w Niepublicznym Przedszkolu w Stróżach
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społecz- dotacja celowa na pomoc finansową dla
na osób niepełnosprawnych
Powiatu Gorlickiego w zakresie realizacji
jej zadań bieżących z przeznaczeniem na
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Rehabilitacja zawodowa i społecz- dotacja celowa na pomoc finansową dla
Miasta Gorlice w zakresie realizacji jej
na osób niepełnosprawnych
zadań bieżących z przeznaczeniem na
adaptację pomieszczeń dla stowarzyszenia na rzecz chorych na stwardnienie
rozsiane
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju
Dotacja celowa przekazana do Powiatu
dziecka
na dofinansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Dotacja celowa przekazana dla powiatu
na realizację bieżącego zadania realizowanego na podstawie umów dot. usuwania azbestu
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice dotacje podmiotowe
i kluby
Biblioteki
dotacje podmiotowe
Biblioteki
dotacja celowa na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
6
20.000,00
20.000,00
20.000,00

1.200,00

dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych
7

8.604,90

1.200,00

8.604,90

14.000,00
12.500,00

1.500,00
2.713,80

38.400,00

2.713,80
10.754,00

38.400,00

5.754,00

5.000,00

7.960,00
7.960,00

8.408,00
8.408,00

527.900,00
398,000,00
114.389,81
7.510,19

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
92118

Muzea

92605

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury fizycznej

926

– 35781 –
Dotacja celowa (inwestycyjna) dla samorządu województwa z przeznaczeniem
dla Muzeum w Gorlicach

Poz. 5421
8.000,00

50.000,00
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

50.000,00

Razem:
592.935,80
OGÓŁEM DOTACJE; 689.940,70
w tym:- dotacje podmiotowe: 512.389,81 zł
- dotacje celowe; 177.550,89 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków
bieżących 140.840,70 zł

97.004,90

Przewodniczący
Władysława Smoła
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.
Zmiana planu dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami
Dział Rozdział
1
852

2

§

Nazwa

3

4
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
4) świadczenia na rzecz osób
fizycznych

85212

2010

85213

2010

85212

85213

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

Dochody
zwiększenie
zmniejszenie
5
6
160.195,00
159.551,00

Wydatki
zwiększenie
zmniejszenie
6
8
160.195,00

159.551,00

644,00

644,00

159.551,00

159.551,00
159.551,00

644,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35782 –

w tym;
a) wydatki bieżące
w tym;
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
W tym;
(1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
RAZEM

Poz. 5421,5422
644,00
644,00
644,00

160.195,00

160.195,00

Przewodniczący Władysława Smoła
5421

5422
5422

UCHWAŁA NR IX/124/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk
dla bezdomnych zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.) Rada Miejska w Słomnikach uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
obejmującą prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt i decyzję powiatowego Lekarza
Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań
weterynaryjnych dla środka transportu zwierząt
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),
b) posiadać atestowane urządzenia i środki, nie
powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, przeznaczone do chwytania zwierząt
bezdomnych,
3) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie
potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,
4) posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę,
5) dysponować tytułem prawnym do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem
do schroniska,
6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie ze schroniskiem na odbiór wyłapanych zwierząt z terenu gminy
Słomniki, warunek ten nie dotyczy wnioskodawcy, któ5422

ry jednocześnie występuje o zezwolenie na prowadzenie schroniska lub prowadzi schronisko,
7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru
zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub
spalarni zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania
lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r.
Nr 158. poz. 1657),
2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
obejmującą prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości
wyposażonej w obiekty i środki techniczne odpowiednie do prowadzenia wnioskowanej działalności,
4) posiadać nr identyfikacyjny nadany decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie
potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,
6) dysponować odpowiednio przygotowanym personelem,
7) w przypadku braku wyposażenia schroniska w piec
do spalania zwłok zwierzęcych posiadać umowę lub
pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych
i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność z w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt
i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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5423
5423

UCHWAŁA NR XI/83/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 rok
Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), 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. 13 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
Dział Rozdział
1
921

2

§

Nazwa

3

4

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach
budżetu Gminy Stryszawa na kwotę 100 000,00 zł

Plan przed
zmianą

5
bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 254 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 251 400,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 251 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 251 400,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2008 Dotacje celowe w ramach programów finanso- 1 251 400,00
wanych z udziałem środków europejskich oraz
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
bieżące
razem: 29 949 693,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 450 243,72
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenie Zwiększenie
6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

-100 000,00
-100 000,00

0,00
0,00

1 154 200,00
1 151 400,00

-100 000,00
-100 000,00

0,00
0,00

1 151 700,00
1 151 400,00

-100 000,00

0,00

1 151 400,00

-100 000,00
-100 000,00

0,00 29 849 693,81
0,00 1 350 243,72

988 714,00
451 704,00

0,00
0,00

Ogółem:
30 938 407,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 901 947,72
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-100 000,00
-100 000,00

Planowane dochody po zmianach wynoszą: 30 838 407,81 złotych
§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na kwotę 139 000,00 złotych.

0,00
0,00

988 714,00
451 704,00

0,00 30 838 407,81
0,00 1 801 947,72
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Poz. 5423
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Poz. 5423
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Poz. 5423
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Poz. 5423

§ 3.
1. § 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – „19 657 492,17„ zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 13 572 247,33 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 085 244,84 zł;"
2. § 2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki na dotacje na zadania bieżące –
„1 742 572,00„ zł; "
3. § 2 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
– „4 582 498,00 „ zł; "
§ 4.
1. § 2 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11
Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku
otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę „3 253 562,00„ zł,
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 3 253 562,00 zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 283 200,00 zł
– jak w tabeli Nr 5.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2011 rok
Dział Rozdział
1
2
010
01010

600
60013

60014

60016

60078

§
3

Treść
4

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Przyłącza wodociągowe
Ujęcie wody Lachowice
Projekt wodociągu Kuków przy drodze wojewódzkiej

Wartość
5
623 070,00
623 070,00
40 070,00
14 000,00
15 000,00
11 070,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

437 000,00
437 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

146 000,00
146 000,00

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie

1 504 392,00
312 500,00
312 500,00
312 500,00

Drogi publiczne powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym
Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie

532 440,00
7 440,00
7 440,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

135 000,00
135 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

190 000,00
190 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, w tym:
Droga Krzeszów

200 000,00

Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

329 452,00
329 452,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200 000,00

330 000,00
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Droga Stryszawa Siwcówka
Droga Krzeszów
720
72095

754
75412

Informatyka
Pozostała działalność
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
OSP Lachowice
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
OSP Krzeszów
6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych.
Gmina Zawoja

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Place zabaw
Dojście do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie

Poz. 5423
330 000,00
134 000,00
196 000,00
100,00
100,00
100,00

179 000,00
179 000,00
144 000,00
144 000,00
30 000,00

30 000,00
5 000,00

5 000,00
270 200,00
6 500,00
6 500,00
5 000,00
1 500,00

80104

Przedszkola
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Termomodernizacja ściany budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lachowicach

80110

Gimnazja
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie
Dojście do budynku Gimnazjum nr 1 w Stryszawie

254 700,00
41 500,00
40 300,00
1 200,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

130 000,00
130 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

853
85311

900
90001

90015

9 000,00
9 000,00
9 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup samochodu dla WTZ Kuków

215 000,00
215 000,00
215 000,00
215 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Kanalizacja Stryszawa

158 400,00
89 000,00
89 000,00
89 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

69 400,00
69 400,00
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Budowa oświetlenia ulicznego
921
92120

Poz. 5423
69 400,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

227 400,00
227 400,00
65 500,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

139 000,00
139 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00

926

Kultura fizyczna
76 000,00
Obiekty sportowe
76 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
76 000,00
Boisko Sportowe Stryszawa
40 000,00
Boisko sportowe Lachowice
36 000,00
Razem
3 253 562,00
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92601

Dział Rozdział
010
01010

801
80110

600
60014

720
72095

921
92120

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

Wartość
583 000,00
583 000,00
437 000,00
437 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

146 000,00
146 000,00

Oświata i wychowanie
Gimnazja
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

213 200,00
213 200,00
130 000,00
130 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

325 000,00
325 000,00
135 000,00
135 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

190 000,00
190 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

100,00
100,00
100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

161 900,00
161 900,00
139 000,00
139 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00
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Razem

1 283 200,00
"

§ 5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2011 rok
Lp.

1

2

3

4

5

Dział

Rozdział

801

Nazwa zadania
Dotacja
podmiotowa
790 972,00
723 810,00

Dotacja
przedmiotowa
0,00
0,00

Dotacja
celowa
0,00
0,00

67 162,00

0,00

0,00

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

0,00
0,00

0,00
0,00

30 000,00
30 000,00

85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00
150 000,00

92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00
0,00

0,00
0,00

20 000,00
20 000,00

92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00
0,00

0,00
0,00

140 000,00
140 000,00

790 972,00

0,00

340 000,00 "

754

851

921

926

Ogółem

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
Lp.

Dział

1

600

2

3

4

5

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe, w tym:
Powiat Suski

200 000,00
200 000,00
200 000,00

75095

Informatyka
Pozostała działalność
Województwo Małopolskie

75075

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Gmina Sucha Beskidzka

4 000,00
4 000,00
4 000,00

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Gmina Zawoja

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

720

750

754

801
80104

6

851
85154

600,00
600,00
600,00

Oświata i wychowanie
Przedszkola, w tym:
Gmina Maków Podhalański
Gmina Sucha Beskidzka

22 600,00
22 600,00
8 100,00
14 500,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
Powiat Suski
Bielsko Biała

16 500,00
16 500,00
15 000,00
1 500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
7

900
90003

– 35791 –
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Powiat Suski

20 000,00
20 000,00
20 000,00

Ogółem

268 700,00 "

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

5423

5424
5424

UCHWAŁA NR XI/86/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2007 r.
Dz. U. Nr 68, poz. 449), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj.
z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Przepisy ust.1 stosuje się do podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego określonego w art. 6 c
ust. 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r.
(j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
§ 2. Inkasentami podatków określonych w § 1 ustanawia się:
1. Bargiel Janina - Targoszów
2. Krawczyk Grzegorz - Lachowice
3. Hutniczak Krystyna - Stryszawa
4. Kiepura Mieczysław - Stryszawa
5. Szczerba Andrzej - Pewelka
6. Siwiec Krystyna - Kurów
7. Miklusiak Krzysztof - Kuków
8. Hadka Adam - Krzeszów
9. Michałek Zdzisław - Hucisko
§ 3. Ustala się prowizję za inkaso w następującej
wysokości:
5424

1. Bargiel Janina - 14 %
2. Krawczyk Grzegorz - 9 %
3. Hutniczak Krystyna - 9 %
4. Kiepura Mieczysław - 9 %
5. Szczerba Andrzej - 14 %
6. Siwiec Krystyna - 14 %
7. Miklusiak Krzysztof - 10 %
8. Hadka Adam - 9 %
9. Michałek Zdzisław - 14 %
§ 4.
1. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Stryszawa.
2. Ustala się, że ostatecznego rozliczenia z pobranych
podatków inkasenci dokonują w terminie 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego
wpłata podatku powinna nastąpić.
3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 inkasenci winni
rozliczyć się z pobranych kwitariuszy.
§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §
3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy inkasenta
w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35792 –

Poz. 5425

5425
5425

UCHWAŁA NR XIV/54/2011
RADY GMINY SZAFLARY
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej
kwocie 131.851 zł w tym:
a) dochody bieżące - 131.851 zł, w tym: ze środków
funduszy pomocowych 3.591 zł, - jak poniżej:

§ 1. W budżecie Gminy Szaflary na 2011 rok:
Lp.
1
1.

Dział
2
750

2.

756

3.

852

4.

853

Nazwa – Treść
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym: a) dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat (§0690)
- wpływy z usług (§0830)
- pozostałe odsetki (§0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym: a) dochody bieżące:
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
POMOC SPOŁECZNA
w tym: a) dochody bieżące:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym: a) dochody bieżące:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)
RAZEM

w tym:
- dochody bieżące zł
w tym: ze środków funduszy pomocowych zł
- dochody majątkowe zł
w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł

Kwota
4
11.500
11.500
300
700
10.000
500
114.260

114.260
69.860
42.000
1.000
400
1.000
2.500
2.500
2.500
3.591
3.591
3.548

43

131.851
131.851
3.591
0
0

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 86.900 zł w tym:’
a) dochody bieżące - 86.900 zł,
- jak poniżej:
Lp.
1
1.

Dział
2
756

Nazwa – Treść
3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym: a) dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Kwota
4
86.900

86.900
1.000

Dziennik Urzędowy
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- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)
RAZEM
w tym:
- dochody bieżące zł
w tym: ze środków funduszy pomocowych zł
- dochody majątkowe zł
w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł

85.900
86.900
86.900
0
0
0

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Szaflary jak poniżej:
Lp.

Dział

Nazwa – Treść

1
1.

2
600

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
a) dochody bieżące:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (§ 2030)
b) dochody majątkowe:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)
RÓZNE ROZLICZENIA
w tym:
a) dochody bieżące:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (§ 2030)
b) dochody majątkowe:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)
RAZEM

2.

758

4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.909.571 zł
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
kwocie 335.591 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 155.591 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 152.000 zł, z czego:
Lp.
1
1.

Dział
2
754

Rozdział
3
75412

2.

3.

853

900
90001

Zwiększenie
planu
na 2011 r.
4

Zmniejszenie
planu
na 2011 r.
5
9.378
6.428
6.428
2.950
2.950

9.378
6.428
6.428
2.950
2.950
9.378

9.378

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 152.000zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej - 3.591 zł w tym:
4.1) ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - 3.591 zł - jak poniżej:

Nazwa - Treść
4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w tym:
4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:

Kwota
5
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
3.591
3.591
3.591
3.591
120.000
50.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35794 –

a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
towych
90003
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
towych
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
towych
90095
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
towych
RAZEM wydatki bieżące:
w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE

Poz. 5425
50.000

budże-

50.000
50.000
35.000
35.000

budże-

35.000
35.000
15.000
15.000

budże-

15.000
15.000
20.000
20.000

budże-

20.000
20.000
155.591
3.591

b) wydatki majątkowe - 180.000 zł w tym:
- wydatki na inwestycje - 180 000 zł
- jak poniżej:
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

Nazwa - Treść
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: roboty dodatkowe - przebudowa drogi gminnej - ul. Aug. Suskiego od skrzyżowania z ul. Szkolną do mostu na potoku Biały Dunajec
RAZEM wydatki majątkowe:

Kwota
5
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000

2. Zmiany planu wydatków majątkowych przedstawione poniżej:
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60016

Nazwa - Treść
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: roboty dodatkowe - przebudowa drogi gminnej - ul. Aug. Suskiego od skrzyżowania z ul. Szkolną do mostu na potoku Biały Dunajec
RAZEM wydatki majątkowe:

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.015.831 zł.
§ 3.
1. Deficyt budżetu w kwocie 290.640 zł zostanie pokryty
przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki

Kwota
5
+ 180.000
+ 180.000
+ 180.000
+ 180.000
+ 180.000
+ 180.000

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych - w kwocie 290.640 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu po zmianach jak
poniżej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
1.
2.
3.
4.

5.

– 35795 –

Poz. 5425,5426

DOCHODY OGÓŁEM:
WYDATKI OGÓŁEM:
Wynik (1-2) – deficyt:
PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Szaflary.

30.887.734
32.993.994
- 2.106.260
3.260.000
2.600.000
660.000
1.153.740
1.153.740

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

5425

5426
5426

UCHWAŁA NR XV/144/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala co
następuje:
§ 1.
1) Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach
wyniesie:
Dochody
98 382 093,07
Przychody
17 023 272,00
Razem
115 405 365,07
Wydatki

Rozchody
11 149 180,00
Razem
115 405 365,07
§ 2. Przyjmuje się dochody w kwocie 2 273 223 zł
i wydatki budżetu na realizację zadań związanych
z ochroną środowiska w kwocie 2 489 827 jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 3. Przyjmuje się nową treść załącznika Nr 1
uchwały budżetowej o treści jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

104 256 185,07

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/144/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2011
DOCHODY
Dział
150

Nazwa
Przetwórstwo przemysłowe
- Dochody majątkowe
*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenia
0
0
0

Zwiększenia
14 640,00
14 640,00
14 640,00

0

14 640,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
630

756

801

900

– 35796 –

Poz. 5426

Turystyka
- Dochody majątkowe
*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Dochody bieżące
*Podatek dochodowy od osób prawnych
Oświata i wychowanie
- Dochody bieżące
*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
*Wpływy z różnych dochodów
*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów,(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Dochody bieżące
*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
*Wpływy z różnych opłat
*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Razem

0
0
0

732,00
732,00
732,00

0

732,00

886 652,00

0

886 652,00
886 652,00
0
0
0
0
0

0
0
67 061,00
67 061,00
1 500,00
130,00
65 431,00

0

65 431,00

8 811,00
8 811,00
0
0

325 034,00
325 034,00
17,00
3 535,00

0
8 811,00

321 482,00
0

895 463,00

407 467,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/144/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2011
WYDATKI
Dział
010

Rozdział
01041

600
60004

60016

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- Wydatki majątkowe
*Remont budynku Domu Gromadzkiego w Czyżówce
przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
- Wydatki bieżące
1) Dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Wydatki majątkowe
*Dom Gromadzki Czyżówka LGD - roboty drogowe

Zmniejszenia
0
0
0
0

Zwiększenia
149 000,00
149 000,00
149 000,00
149 000,00

0

149 000,00

809 780,00
405 780,00
405 780,00
405 780,00
404 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
269 000,00
131 000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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700
70005

70095

710
71004

750
75023

757
75702

801
80104

80114

80195

854
85401

85412

85415
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*Pozostałe zadania
*Zadania drogowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
- Wydatki majątkowe
*Rewitalizacja Miasta Trzebinia – etap I
*Rewitalizacja Miasta Trzebinia – etap I
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
- Wydatki bieżące
1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Przedszkola
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
- Wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc materialna dla uczniów
- Wydatki bieżące
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 5426
47 000,00
91 000,00
331 795,00
0
0
0
0
331 795,00
331 795,00
331 795,00
0
0

0
0
666 795,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
556 795,00
556 795,00
0
556 795,00
556 795,00

165 500,00
165 500,00
165 500,00
165 500,00
165 500,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100 000,00
100 000,00
11 208,00
0
0
0
0
11 208,00
11 208,00
11 208,00
11 208,00
0
0
0

0
0
67 061,00
1 630,00
1 630,00
1 630,00
1 630,00
0
0
0
0
65 431,00
65 431,00
65 431,00

78 038,00
5 368,00
5 368,00
5 368,00
894,00
4 474,00
35 246,00

0
0
0
0
0
0
0

35 246,00
35 246,00
35 246,00
37 424,00
37 424,00
37 424,00

0
0
0
0
0
0
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90004

90095
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926
92601
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- Wydatki majątkowe
*Dom Gromadzki Czyżówka LGD
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem

Poz. 5426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

351 469,00
238 801,00
238 801,00
238 801,00
238 801,00
108 168,00
108 168,00
108 168,00
108 168,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
46 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1 722 321,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 234 325,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/144/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 października 2011 r.
Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
DOCHODY
Dział
900

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
dochody bieżące:
*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
*Wpływy z różnych opłat
*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 2011 rok
2 273 223
2 273 223
17
3 535
2 237 732
31 939

WYDATKI
Dział
854

Rozdział
85412

Nazwa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

Plan na 2011 rok
127 754
127 754
127 754
127 754
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900
90001

90002

90004

90005

90006

90008

90095
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Poz. 5426

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
*Wydatki bieżące:
1) dotacje na zadania bieżące
2) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
*Wydatki majątkowe:
Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków
*Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na wykonanie „Odwodnienia ul. Waryńskiego i ul. Piaski w sołectwie Myślachowice”
*Wykonanie kanalizacji w ul. K. Żmirka w Trzebini
Gospodarka odpadami
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe
Dofinansowanie dla osób fizycznych do instalowanych i ekologicznych
urządzeń grzewczych
Ochrona gleby i wód podziemnych
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe
*Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja
zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka”
w Trzebini”
Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe
Kanalizacja sanitarna os. Słoneczna – etap II w Trzebini
RAZEM

127 754
2 362 073
985 873
737 873
50 000
687 873
682 873
5 000
248 000
62 000
150 000
36 000
159 360
159 360
159 360
159 360
838 167
838 167
838 167
838 167
49 883
5 105
5 105
5 105
44 778
44 778
78 790
13 600
13 600
13 600
65 190
65 190

12 500
12 500
12 500
12 500
237 500
37 500
37 500
37 500
200 000
200 000
2 489 827

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527

– 35800 –

Poz. 5426
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/144/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 października 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy
I. Dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2011

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1)
Dotacje podmiotowe:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Paragraf

92109
- MGOKSiR

2480

1 412 892

2480

305 000

2480

1 382 108

2480

92114
- Dwór Zieleniewskich
92114
- Trzebińskie
Centrum
Kultury
92116
- Biblioteki

75023

2319

1 600 000
4 700 000
6 690 234
3 000

80101

2310

666

80104

2310

161 119

80110

2310

333

85154

2310

49 000

85295

2310

72095

2339

124 900
339 018
246

RAZEM
2)
Dotacje celowe:
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750
Administracja
publiczna
801
Oświata i wychowanie

851
Ochrona zdrowia

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

852
Opieka społeczna
RAZEM
720
Informatyka

RAZEM

Wydatki
w zł
4 700 000

Rozdział

246

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
Lp.

– 35801 –

Wyszczególnienie

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

Poz. 5426

Dział

Rozdział

Paragraf

600
Transport i łączność
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60014

2710

Wydatki
w zł
100 000

75421

2710

49 000

90001

2710

50 000

RAZEM
010
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Rolnictwo i łoz podatku rolnego
wiectwo
RAZEM
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz in600
nych jednostek samorządu terytorialne- Transport i łączgo oraz związków gmin lub związków
ność
powiatów na dofinansowanie
zadań
900
bieżących
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
RAZEM
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznacze852
niem lub wykorzystanych z naruszeniem Pomoc społeczna
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

199 000
01030

2850

6 000
60004

2900

2 994 220

90095

2900

155 712

85212

2910

3 149 932
15 000

85213

2910

600

85214

2910

1 100

85216

2910

4 300

RAZEM
754
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
RAZEM
Dotacje celowe z budżetu na finansowa921
nie lub dofinansowanie kosztów realizaKultura i ochrona
cji inwestycji
dziedzictwa naroi zakupów inwestycyjnych innych jednodowego
stek sektora finansów publicznych

21 000
75405

3000

600
Transport i łączność
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia

210 000

210 000
92114
- Trzebińskie
Centrum
Kultury

6220

250 000

60013

6300

250 000
200 000

60014

6300

1 120 000

75405

6300

25 000

80130

6300

1 000 000

85195

6300

20 000

RAZEM
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6 000

Dziennik Urzędowy
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900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 5426
90001

6300

Dział

Rozdział

Paragraf

720
Informatyka

72095

6639

RAZEM
Lp.

Wyszczególnienie

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

150 000

2 515 000
Wydatki
w zł
38

38
OGÓŁEM DOTACJE

11 390 234

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.
1)

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

80104

2540

184 467

80101

2590

184 467
788 688

80103

2590

172 842

80110

2590

125 300
1 086 830
1 642 743

85154

2360

100 000

85228

2360

562 500

85295

2360

174 046

85412

2360

33 000

92195

2360

44 000

92605

2360

20 800

Dotacje podmiotowe:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

801
Oświata i wychowanie
RAZEM
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pu801
blicznej jednostki systemu oświaty pro- Oświata i wychowadzonej przez osobę prawną inną niż
wanie
jednostka samorządu terytorialnego lub
przez osobę fizyczną
RAZEM
2)
Dotacje celowe:
Dotacje celowe z budżetu jednostki samo851
rządu terytorialnego, udzielone w trybie Ochrona zdrowia
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
852
organizacjom prowadzącym działalność
Opieka
społeczna
pożytku publicznego

854
Edukacyjna opieka wychowawcza
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
RAZEM
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
926
Kultura fizyczna

RAZEM

Wydatki
w zł
1 271 297

934 346
75412

2820

4 766

92605

2820

573 000
577 766

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 527
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Dotacje celowe z budżetu na finansowa754
nie lub dofinansowanie kosztów realizacji Bezpieczeństwo
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
publiczne
jednostek niezaliczanych do sektora fi- i ochrona przenansów publicznych
ciwpożarowa
900
Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska
RAZEM
OGÓŁEM DOTACJE

Poz. 5426
75412

6230

23 853

90001

6230

62 000

90005

6230

44 778

130 631
2 914 040

UZASADNIENIE
Zwiększenie dochodów budżetu gminy dokonuje się:
- w dziale 150 – o kwotę 14 640 zł w związku z rozliczeniem środków za rok 2010 dotyczącym zadania: Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini
przy autostradzie A4 i drodze krajowej 79 obejmującej
teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych (art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3) w ramach MRPO na lata 2007-2013 Działalnie 4.3.
- w dziale 630 – o kwotę 732 zł w związku z rozliczeniem
środków za rok 2010 dotyczącym zadania: Małopolski System Informacji Turystycznej (art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3) MRPO 2007-2013 – punkt turystyczny
Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy
dokonuje się:
- w dziale 801 - o kwotę 67 061 zł w związku:
* z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi z przeznaczeniem na realizację zadań: Przedszkole Samorządowe
Nr 1 - otrzymane odszkodowanie w kwocie 130 zł –
w związku ze szkodą powstałą na terenie obiektu (stłuczenie szyby); Przedszkole Samorządowe w Myślachowice – darowizna w kwocie 1 500 zł – otrzymana od Południowego Koncernu Energetycznego z przeznaczeniem na doposażenie placówki
*z realizacją projektu przez Gimnazjum Nr 1 w Trzebini
w kwocie 65 431 zł finansowany przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję narodową –
działalnie pn. Program „Uczenie się przez całe życie”
zgodnie z umową nr 2011-1-TR1-COM06-244273 zawartej na okres 2011-08-01 do 2013-07-31.
- w dziale 900 – o kwotę 325 034 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego za
gospodarcze korzystanie ze środowiska
Zmniejszenie dochodów budżetu gminy dokonuje się:
- w dziale 756 – o kwotę 886 652 zł we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 900 – o kwotę 8 811 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami od rodziców za zielone szkoły
Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków
dokonuje się:

5426

- w dziale 600 – w wysokości 405 780 zł – w związku ze
zmniejszeniem dopłaty gminy dla Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna
- w dziale 710 – w wysokości 165 500 zł w związku
z powstałymi oszczędnościami w planowaniu przestrzennym
- w dziale 750 – w wysokości 100 000 zł w związku
z oszczędnościami chorobowymi na płacach w administracji publicznej
- w dziale 757 – w wysokości 100 000 zł w związku
z szacunkowym przeliczeniem kosztów dotyczących
odsetek od zaciągniętych kredytów uwzględniając
zmiany stawki WIBOR
- w dziale 801 w wysokości 11 208 zł, w dziale 854
– 42 792 zł, w dziale 926 – 46 000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w oświacie
Przeniesienie środków budżetu gminy po stronie
wydatków dokonuje się:
- z działu 600 do działu 700 w kwocie 110 000 zł na wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych w Trzebini. Odcinek drogi
3 KD od Modern-Bud do skrzyżowania z drogą 6 KL”
(obecnie ul. Hutnicza) realizowana w ramach SAG –
ZM Nr 1
- z działu 600 – 69 000 zł i działu 921 – 80 000 zł do działu
010 na zadanie pn. Remont budynku Domu Gromadzkiego w Czyżówce przeznaczonego na cele społeczno kulturalne
- w ramach posiadanych środków w planie działu 700
rozdz. 70095 przenosi się po stronie wkładu własnego kwotę 331 795 zł (§ 6050) na dofinansowania tego
samego zadania dot. Rewitalizacji Miasta Trzebinia etap I (§ 6059) oraz dofinansowanie w ramach
oszczędności dział 600 – kwotę 225 000 zł; całość
zwiększenia w § 6059 wynosi 556 795 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
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UCHWAŁA NR X/79/2011
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,
art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
– Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki
Nr V/5/2011 z dnia 24.02.2011 r. zmienionej zarządzeniami
Wójta Gminy Zielonki Nr 31/2011 z dnia 08.03.2011 r.,
Nr 48/2011 z dnia 31.03.2011 r., Nr 62/2011 z dnia
15.04.2011 r., Nr 68/2011 z dnia 21.04.2011 r., Nr 74/2011
z dnia 29.04.2011 r., Nr 82/2011 z dnia 17.05.2011 r.,
Nr 92/2011 z dnia 20.05.2011 r., uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VII/30/2011 z dnia 02.06.2011 r., zarządzeniami
Wójta Gminy Zielonki Nr 106/2011 z dnia 03.06.2011 r.,
Nr 113/2011 z dnia 10.06.2011 r., Nr 119/2011 z dnia
17.06.2011 r., Nr 128/2011 z dnia 28.06.2011r., uchwałą
Rady Gminy Zielonki Nr VIII/41/2011 z dnia 30.06.2011 r.,
zarządzeniami Wójta Gminy Zielonki Nr 129/2011 z dnia
28.06.2011 r., Nr 130/2011 z dnia 30.06.2011 r., Nr 138/2011
z dnia 18.07.2011 r., Nr 151/2011 z dnia 04.08.2011 r.,
Nr 158/2011 z dnia 18.08.2011 r., uchwałą Rady Gminy
Zielonki Nr IX/71/2011 z dnia 25.08.2011r., zarządzeniami
Wójta Gminy Zielonki Nr 161/2011 z dnia 26.08.2011 r.,
Nr 183 z dnia 12.09.2011 r., Nr 193/2011 z dnia 19.09.2011 r.,
Nr 211/2011 z dnia 29.09.2011r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.300 zł, w tym
dochody bieżące - 9.300 zł, zaś dochody majątkowe 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.300
zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. dokonuje się przesunięć w planie wydatków na łączną
kwotę 46.830zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Na podstawie zmian zawartych w § 1 zmienia
się odpowiednio:
1. plan wydatków będących w dyspozycji jednostek
pomocniczych Gminy Zielonki w roku 2011, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
2. plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Gminy Zielonki w zakresie ochrony
środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielonki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/79/2011
Rady Gminy Zielonki
z dnia 13 października 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2011
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

Plan przed
zmianą
5

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
801

754

Oświata i wychowanie
1 483 551,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów
0,00
bieżące
razem: 46 445 541,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
171 884,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro0,00
wa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75412
Ochotnicze straże pożarne
0,00

0,00

9 300,00

1 492 851,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9 300,00
9 300,00

9 300,00
46 454 841,29

0,00

0,00

171 884,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
6300
0,00
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
majątkowe
razem: 4 530 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 000 000,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
50 975 541,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
3 171 884,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Poz. 5427
0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

4 570 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

49 300,00

51 024 841,29

0,00

0,00

3 171 884,00

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/79/2011
Rady Gminy Zielonki
z dnia 13 października 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2011

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/79/2011
Rady Gminy Zielonki
z dnia 13 października 2011 r.

PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2011
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Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/79/2011
Rady Gminy Zielonki
z dnia 13 października 2011 r.

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZIELONKI
NA 2011 ROK – ZMIANA

Dział
600

Rozdział
60016

700
70005

750
75075

900
90003

90015

SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
23 990,00
23 990,00
23 990,00
23 990,00
1 010,00
1 010,00
1 010,00
1 010,00
1 010,00
16 628,00
8 628,00
8 628,00
8 300,00
328,00
8 000,00
8 000,00

Zadanie: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

8 000,00
8 000,00
57 628,00

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/79/2011
Rady Gminy Zielonki
z dnia 13 października 2011 r.
PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY ZIELONKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA - ZMIANA
Klasyfikacja
(Dz./rozdz./§)
900
90019

900
90002

Wyszczególnienie

Kwota

Stan środków obrotowych na początek roku
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
- wpływa z różnych opłat
Razem dochody
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
42 000,00
42 000,00
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1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zadanie: Dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych
Zadanie: Dofinansowanie działalności ekologicznej w szkołach i gimnazjach
Zadanie: Dofinansowanie innych programów ekologicznych
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zadanie: Realizacja zastępczego wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zadanie: Zakup drzew i krzewów
Zadanie: Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych podczas wichur
Razem wydatki

42 000,00
18 000,00
19 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
2 000,00
10 000,00
55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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