DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 528

Kraków, dnia 16 listopada 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5428

–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie:
wprowadzenie zmian do budşetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.

35815

UCHWAŁY RAD GMIN:
5429
5430

5431

5432

5433
5434

5435
5436
5437

–
–

–

–

–
–

–
–
–

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 paŝdziernika 2011 r. w sprawie
zmian w budşecie gminy na rok 2011

35822

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie.

35827

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno

35828

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011 r. o zmianie uchwały
Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach,
sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach naleşności pienięşnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom
podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

35829

Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie

35829

Rady Gminy Korzenna z dnia 7 paŝdziernika 2011 r. w sprawie: ustalenia dla
terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaşy napojów alkoholowych
zawierających powyşej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do
spoşycia poza miejscem sprzedaşy jak i w miejscu sprzedaşy.

35830

Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłaj.

35831

Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłaj

35832

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice

35834

5438

–

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budşetowej na 2011 rok

35834

5439

–

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

35844

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

35847

5440

–
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Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

35847

Rady Gminy Michałowice z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budşecie Gminy Michałowice na 2011 rok.

35878

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak równieş zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.

35881

5444

–

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania
nazwy ronda połoşonego w Myślenicach

35882

5445

–

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprostowania omyłek pisarskich.

35884

Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 –
2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

35886

Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie .

35890

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały

35893

5446

5447

5448

–

–

–

5449

–

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2011 r.

35894

5450

–

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego

35896

5451

–

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały

35898

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budşetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"

35899

Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: Nadania nazwy
ulicy połoşonej w Cianowiach

35899

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany
budşetu Gminy Skawina na 2011 rok.

35900

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

35912

Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w statucie
Gminy Słopnice

35918

Rady Gminy Słopnice z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Słopnice.

35919

Rady Gminy Słopnice z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

35924

5452

5453
5454
5455

5456
5457

5458

–

–
–
–

–
–

–

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych
podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Gminy Słopnice z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości.

35924

Rady Gminy Słopnice z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmian w budşecie i w uchwale budşetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.

35925

Rady Gminy Trzyciąş z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi
połoşonej na działkach nr 476 k.m. 12 w miejscowości Zadroşe i nr 230 k.m. 4
w miejscowości Milonki do kategorii dróg gminnych.

35929

Rady Gminy Trzyciąş z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi
połoşonej na działce nr 99 k.m. 10 w miejscowości Glanów do kategorii dróg
gminnych.

35931

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/219/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

35933

rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zaliczenia do
kategorii dróg gminnych

35933

POROZUMIENIA:
5465

–

Wójta Gminy Kościelisko w sprawie wspólnego zorganizowania obchodów
93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

35938

5428
5428

UCHWAŁA NR XIII/83/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592,
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240, z póŝniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastĉpuje:

I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały

§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2011,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2011,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów
Powiatu Chrzanowskiego, jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych
z budşetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej
§ 5. Zwiększa się deficyt budşetowy o kwotę
650.000,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyşki
środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu,
wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.

Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga
UZASADNIENIE

Aktualizacja budşetu Powiatu Chrzanowskiego na
2011 rok, w związku ze zmianami planowanych dochodów, wprowadzeniem niezbędnych zmian
w wydatkach oraz zwiększeniem deficytu budşetowego.
II. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały
Realizacja zadań własnych Powiatu.
III. Skutki finansowe uchwały i ŝródła ich pokrycia
Zmienione
dochody
mają
odzwierciedlenie
w zmienionych wydatkach, zaś zwiększony deficyt
budşetowy pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu,
wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga
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Tabela nr 1
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 paŝdziernika 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2011
Dział

754

801

852

Treść
DOCHODY BIEŻĄCE

36 980

Kwota zmniejszenia
-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej
wpływy z róşnych dochodów
w tym:
Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej w Chrzanowie
Oņwiata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
w tym:
II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Szkoły zawodowe
wpływy z róşnych dochodów
w tym:
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
w tym:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej
w tym:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

21 000
21 000
21 000

-

21 000
14 980
13 200
13 200

-

13 200
1 780
300

-

300
1 480

-

1 480
1 000
1 000
1 000

-

1 000

-

OGÓŁEM

Kwota zwiększenia

36 980

-

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Tabela nr 2
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2011
Dział

Rozdział

754
75411

Treść

Kwota zwiększenia

WYDATKI BIEŻĄCE

686 980

Kwota
zmniejszenia
-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21 000

-

Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej

21 000

-
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wydatki bieşące
w tym:
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
a/ wydatki bieşące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

21 000

-

21 000
21 000

-

Oņwiata i wychowanie

584 180

-

Licea ogólnokształcące

203 200

-

wydatki bieşące
w tym:
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki bieşące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

203 200

-

203 200
200 000
3 200

-

Szkoły zawodowe

380 980

-

wydatki bieşące
w tym:
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki bieşące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

380 980

-

380 980
332 500
48 480

-

Pomoc społeczna

1 000

-

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 000

-

wydatki bieşące
w tym:
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
a/ wydatki bieşące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

1 000

-

1 000
1 000

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

80 800

-

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

80 800

-

wydatki bieşące
w tym:
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki bieşące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

80 800

-

80 800
70 800
10 000

-

OGÓŁEM

686 980

-

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Tabela nr 3
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Lp.
I
1
2
II
1
2
III
IV
1

2

Wyszczególnienie
DOCHODY:
Dochody bieşące
Dochody majątkowe
WYDATKI:
Wydatki bieşące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA / DEFICYT
FINANSOWANIE
Przychody budşetu ogółem
w tym:
a/ kredyty i poşyczki
b/ spłaty poşyczek udzielonych
c/ nadwyşka z lat ubiegłych
d/ papiery wartościowe
e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego
f/ prywatyzacja majątku
g/ inne ŝródła
Rozchody budşetu ogółem
w tym:
a/ spłaty kredytów i poşyczek
b/ poşyczki
c/ lokaty w bankach
d/ wykup papierów wartościowych
e/ wykup obligacji samorządowych
f/ inne cele

PLAN
86 364 257
79 100 265
7 263 992
97 735 137
77 568 559
20 166 578
- 11 370 880
11 370 880
13 604 880
12 500 000
1 104 880
2 234 000
2 234 000
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu
Dział

Nazwa
Rodzaj wydatku

Rozdział

dla jednostek sektora
finansów publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

DOTACJE BIEŻĄCE
600
60014

720
72095

801
80120

851
85111

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

745 000

-

Drogi publiczne powiatowe

745 000

-

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

745 000

-

1/ dla Gminy Alwernia
2/ dla Gminy Trzebinia

319 000
426 000

-

INFORMATYKA

20

-

Pozostała działalność

20

-

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20

-

1/ dla Województwa Małopolskiego

20

-

OŅWIATA I WYCHOWANIE

-

494 000

Licea ogólnokształcące

-

494 000

dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

-

270 000

1/ dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiąşu

-

270 000

dotacja podmiotowa z budşetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niş jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną

-

224 000

1/ dla Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini

-

224 000

OCHRONA ZDROWIA

150 000

-

Szpitale ogólne

50 000

-

dotacja z budşetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego

50 000

-
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1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

50 000

-

Programy polityki zdrowotnej

100 000

-

dotacja z budşetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego

100 000

-

1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

100 000

-

POMOC SPOŁECZNA

1 749 620

701 164

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 075 000

506 000

1. dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

1 040 000

-

1/ Powiat Wadowicki
2/ Gmina Miejska Kraków
3/ Powiat Rzeszowski
4/ Gmina Miejska Nowy Sącz
5/ Powiat Tatrzański
6/ Powiat Nowotarski
7/ Powiat Lubaczowski
8/ Miasto Jaworzno
9/ Powiat Brzeski
10/ Powiat Krakowski
11/ Miasto Kielce
12/ Powiat Oświęcimski
13/ Gmina Miejska Lublin

38 400
170 000
110 000
255 800
38 400
25 200
15 800
48 400
48 000
60 000
109 000
71 000
50 000

-

2. dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

-

336 000

1/ dla Fundacji "Blişej człowieka" w Rajsku

-

336 000

3. dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-

170 000

1/ dla Zgromadzenia Sióstr Słuşebniczek NMP
NP Prowincja Krakowska

85203

-

4. dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

35 000

1/ dla Gminy Babice

35 000

170 000

-

-

Ośrodki wsparcia

431 360

195 164

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

431 360

-
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1/ dla Gminy Chrzanów
2. dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

431 360
-

1/ dla Fundacji "Viribus Unitis" w Babicach
85204

853

85311

90002

921

92116

195 164

-

195 164

Rodziny zastępcze

243 260

-

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

243 260

-

1/ Gmina Miejska Kraków
2/ Powiat Limanowski
3/ Powiat Krakowski
4/ Powiat Proszowicki
5/ Powiat Brzozowski
6/ Powiat Pszczyński
7/ Powiat Sochaczewski
8/ Powiat Nowotarski

33 780
13 840
27 983
39 200
49 230
11 859
8 600
58 768

-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

-

162 756

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

-

162 756

dotacja podmiotowa z budşetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-

162 756

1/ dla Fundacji im. Brata Alberta:

-

162 756

a/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
b/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiąşu
c/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini
d/ Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Radwanowicach
e/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krakowie
900

-

-

57 540
52 608
49 320
1 644

-

1 644

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA

30 000

-

Gospodarka odpadami

30 000

-

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

-

1/ dla Gminy Alwernia
2/ dla Gminy Babice

15 000
15 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50 000

Biblioteki

50 000

-

-
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dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50 000

-

1/ dla Gminy Chrzanów

50 000

-

RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE

2 724 640

1 357 920

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE

4 082 560

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
5428

5429
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UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.)
oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa
703.218 zł, w tym:
-

się

dochody

budşetu

o kwotę

dochody bieşące zwiększa się o kwotę 703.218 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
184.807 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budşetu o kwotę 703.218 zł,
w tym:
a) wydatki bieşące zwiększa się o kwotę 693.218 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków bieşących o których mowa
w § 2 ust 1 pkt a) obejmuje:
1) zwiększenie wydatków bieşących jednostek budşetowych o kwotę 678.418 zł, w tym ;
1.1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł,
1.2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją
ich statutowych zadań o kwotę 578.418 zł,

2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieşące o kwotę 12.800 zł,
3) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 2.000 zł, zgodnie z tabelą
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o których mowa
w § 2 ust 1 pkt b) obejmuje:
-

zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne
w kwocie 10.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budşetu o kwotę 10.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Po dokonaniu powyşszych zmian budşet gminy
na 2011 rok wynosi:
-

dochody 37.199.825 złotych
wydatki 38.997.802 złotych
przychody 2.296.533 złotych
rozchody 498.556 złotych
deficyt 1.797.977 złotych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek
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Tabela nr 1
do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
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Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35827 –

Poz. ,5430,5431
Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR XII/63/11
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
przyjĉcia Statutu Urzĉdu Miejskiego w Bukownie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.
2 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Bukownie
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Dokonać zmiany w Statucie Urzędu Miejskiego
w Bukownie stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu
Miejskiego w Bukownie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006r. Nr 499 poz. 3096 z póŝn. zm.)
w sposób następujący:
1. W § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ustawa z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z póŝn. zm.)”, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
5430

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póŝn. zm.)”.
2. § 8 otrzymuje brzmienie: „Burmistrz kieruje do Rady
wniosek o powołanie i odwołanie Skarbnika”.
3. § 10 otrzymuje brzmienie: „Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określają przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
Regulamin Pracy ustalony przez Burmistrza w drodze
zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XII/65/11
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez
Burmistrza Miasta Bukowno
Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Bukownie
uchwala
§ 1.
1.

Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Bukowno.

2. Przez spółki prawa handlowego naleşy rozumieć
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, w których Miasto Bukowno posiada udziały
lub akcje.
§ 2. Miasto Bukowno moşe w szczególności obejmować udziały lub akcje w spółkach juş istniejących
oraz w spółkach tworzonych lub współtworzonych przez
Miasto.
§ 3.
1. Upowaşnia się Burmistrza Miasta Bukowno do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za
obejmowane udziały lub akcje, wkładów pienięşnych
w ramach kwot przeznaczonych w budşecie Miasta
na ten cel w danym roku.
2. Upowaşnia się Burmistrza Miasta Bukowno do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za
obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepienięşnych – aportów.
3. Przedmiotem wkładu niepienięşnego (aportu) mogą
być w szczególności:
a) prawo własności nieruchomości lub ich części,
prawo własności rzeczy ruchomych, prawo uşytkowania wieczystego,
b) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,
c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.
4. Wniesienie wkładu niepienięşnego (aportu) w celu
pokrycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego musi być poprzedzone wyceną wnoszonego
mienia. Wycena dokonywana jest przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.
5. Kaşdorazowe wniesienie do spółek prawa handlowego wkładów pienięşnych lub niepienięşnych w za5431

mian za obejmowane udziały lub akcje wymaga pozytywnej opinii Komisji Budşetu.
§ 4.
1. Upowaşnia się Burmistrza Miasta Bukowno do cofania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
2. Cofanie udziałów lub akcji przez Miasto Bukowno
następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie
z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
§ 5.
1. Upowaşnia się Burmistrza Miasta Bukowno do zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
2. Kaşdorazowe zbycie udziałów lub akcji w spółkach
prawa handlowego wymaga pozytywnej opinii Komisji Budşetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Bukownie.
3. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umowami spółek, których udziałów lub akcji zbycie dotyczy.
§ 6. O kaşdorazowym wniesieniu, cofnięciu bądŝ
zbyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, Burmistrz informuje Radę Miejską na najblişszej
sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądŝ zbyciu
udziałów lub akcji. W informacji Burmistrz Miasta podaje:
1) dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych bądŝ
zbytych udziałów lub akcji,
2) komu i w jakiej formie udziały lub akcje zostały zbyte,
3) do jakiej spółki udziały lub akcje wniesiono,
4) uzasadnienie decyzji o wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów lub akcji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XIII/149/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 20 września 2011 r.
o zmianie uchwały nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie
udzielania ulg w spłatach należnoņci pieniĉżnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie
Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz
warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną.
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 ze zmianami) oraz
art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240), po spełnieniu wymogu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004 Nr 1213
poz. 1291 z poŝn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta
Chrzanowa

2. W § 4 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
"4. Umowa o rozłoşenie spłaty naleşności na raty powinna zawierać zapisy stanowiące, şe w przypadku:
1) nie dokonania przez dłuşnika spłaty raty w terminie ustalonym w umowie, do kwoty tej raty nie
ma zastosowania przepis ust. 2;
2) nie zapłacenia przez dłuşnika trzech rat, wierzyciel moşe wypowiedzieć umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia, przy czym od rat zapłaconych w terminie, wierzyciel nie nalicza odsetek."

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. W uchwale Nr X/99/11 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach,
sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach naleşności
pienięşnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym,
wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania
tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 407, poz.
3732
wprowadza
się
następujące
zmiany:
1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Rozłoşenie spłaty naleşności na raty następuje
w drodze umowy, w której wyznaczone zostają
kwoty oraz terminy spłat poszczególnych rat
w okresie nie przekraczającym 60 miesięcy od dnia
rozpatrzenia wniosku."

3. W § 6 w ust. 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;"
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XII/77/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póŝń. zm.), art 42 ust 1,
ust 2 pkt 4 i ust. 4 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654 ) Rada Gminy w Drwini uchwala co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dziewinie zatwierdzonym uchwałą Nr XL/217/10
Rady Gminy w Drwini z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 314 poz. 2114 ze zm.) przyję-

te Uchwałą Nr 1/2011 Rady Społecznej Zakładu z dnia
15 września 2011r. o treści: „Schemat Organizacyjny
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie stanowiący załącznik Nr 1 do
Statutu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528
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Załącznik
do uchwały Nr XII/77/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 26 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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UCHWAŁA NR X/71/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 7 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 paŝdziernika
1982
r.
o wychowaniu
w trzeŝwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
/tekst
jednolity
z 2007 r, Dz. U. Nr 70 poz. 473 z póŝniejszymi zm./ wraz
art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, póz. 1591 z póŝniejszymi zmianami/ Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się liczbę punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/:
- do spoşycia poza miejscem sprzedaşy 22 punktów
- do spoşycia w miejscu sprzedaşy 10 punktów
5434

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/27/2007 Rady Gminy
w Korzennej z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5%
alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spoşycia
poza miejscem sprzedaşy jak i w miejscu sprzedaşy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR XI /61/2011
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłaj.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst -Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1,
oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (jednolity tekst
- Dz. U. Nr z 2005r. nr 31 poz.266 z póŝn. zm).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłaj.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Rada Gminy w Kłaju uchwala co następuje.
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłaj na lata
2011 – 2015 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr XI/61/2011
Rady Gminy Kłaj
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Kłaj.
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkoņci oraz stanu technicznego
zasobu Mieszkaniowego Gminy Kłaj w poszczególnych
latach z podziałem na lokale socjalne i mieszkalne.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Kłaj obejmuje 5 lokali
mieszkalnych mieszczących się w 3 budynkach
w tym şaden lokal mieszkalny nie ma statusu socjalnego lokalu. Lokale stanowią własność Gminy Kłaj.
Połoşenie lokali mieszkalnych: 2 lokale w Targowisku,1 lokal w Grodkowicach, 2 lokale w Dąbrowie.
2. Gmina w przypadku pozyskania nowych lokali mieszkalnych będzie starannie rozwaşać ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki
lokalami.
Rozdział 2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
z podziałem na kolejne lata.
1. W latach 2011- 2015 poza wykonywaniem bieşących
napraw i usuwaniem awarii nie planuje się remontów lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłaj.
Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
1. Aktualnie nabywcą 1 lokalu mieszkalnego w Grodkowicach jest ustalony jego Najemca. Planuje się zakończenie sprzedaşy tego lokalu w roku 2011 lub
2012.

Przewodnicząca Rady Gminy: Lucyna Buczek

2. Planuje się w roku 2011 lub w roku 2012 zakończyć
sprzedaş lokalu nr 4 w Dąbrowie objętego wykazem
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaşy.
3. Planuje się w roku 2012, 2013 sprzedaş lokalu nr 2
połoşonego w Dąbrowie.
Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu.
1. Planuje się w latach 2011 - 2015 prowadzić politykę
czynszową lokali mieszkalnych w taki sposób, aby
zapewniły samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej, aby zminimalizować dopłaty
z budşetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego.
2. Nie przewiduje się obnişania czynszu mieszkalnego.
3. Ustala się waloryzację czynszu miesięcznego w okresach nie krótszych niş 6 miesięcy.
Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
1. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy odbywa
się w oparciu o ustawy regulujące sposób i zakres zarządzania, w szczególności ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 6
Ňródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach.
1. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym
koszty bieşącej eksploatacji, koszty remontów będą
pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne,
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z opłat czynszowych za lokale uşytkowe oraz z budşetu gminy.
Rozdział 7
Wysokoņć wydatków w kolejnych latach, z podziałem
na koszty remontów bieżących oraz koszty
modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu
nieruchomoņciami wspólnymi, których Gmina jest
jednym ze współwłaņcicieli a także wydatki
inwestycyjne.

Poz. 5435,5436
Rozdział 8
Opis innych działań mających na celu poprawĉ
wykorzystania i racjonalizacjĉ gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

1. Aktualizacja stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
2. Racjonalne, oszczędne i efektywne gospodarowanie
środkami z budşetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

1. Wysokość wydatków w kolejnych latach uzaleşniona
będzie od niezbędnych potrzeb w tym zakresie oraz
środków przeznaczonych na ten cel w budşecie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy: Lucyna Buczek
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UCHWAŁA NR XI/62/2011
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłaj
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U
z 2001r. Nr 142 poz.1591) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz
ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (jednolity tekst - Dz.U
z 2005r. nr 31 poz. 266 z póŝn. zm). Rada Gminy
w Kłaju uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwala się „zasady wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kłaj w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłaj.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kłaju nr
VIII /55/ 95 z dnia 28 kwietnia 1995r. w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
uşytkowej lokali tworzących mieszkaniowy zasób
gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: Lucyna Buczek
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Załącznik
do uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Kłaj
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Rozdział 1
Wysokoņć dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca oddanie w najem lokalu mieszkalnego
i lokalu socjalnego na czas nieoznaczony i oznaczony
1.

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego,
uprawniająca do ubiegania się o najem lokalu na
czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w przeliczeniu na czas
1 miesiąca i na 1 osobę nie moşe być wyşsza niş
150% najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Do dochodu, o którym mowa w pkt.1 zalicza się dochód przeliczony na członka rodziny wg przepisów
o dodatkach mieszkaniowych.
2. Wysokość dochodu osób ubiegających się o najem
lokalu socjalnego nie moşe być wyşsza niş 75 % najnişszej emerytury.
Rozdział 2
Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcĉ do
ich poprawy:
1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą
być wynajmowane:
a) osobom pozostającym w trudnych warunkach
mieszkaniowych,
b) zamieszkujących w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,
c) osobom z rodzin wielodzietnych,
d) osobom z rodzin ,w których jeden członek rodziny
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Poz. 5436

2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie gminy przysługuje osobom, które:
a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie wyroku sądu o eksmisję z dotychczasowego lokalu,
b) opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,
c) pochodzą z rodzin wielodzietnych,
d) utraciły mieszkanie w skutek klęski şywiołowej, katastrofy, poşaru lub innych zdarzeń losowych.
Rozdział 4
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomiĉdzy najemcami należącymi do tego zasobu
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
1. Zamiana lokali w zasobie mieszkaniowym gminy
z innymi osobami jest uwarunkowana wielkością rodziny i wymaga zgody Wójta Gminy.
Rozdział 5
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali na czas nieoznaczony oraz sposobu poddawania
tych spraw kontroli społecznej.
1. Wnioski o najem lokalu na czas nieoznaczony podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy w ciągu
3 miesięcy po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję
Rolnictwa,
Ekorozwoju,
Praworządności
,Gospodarki Mieniem Komunalnym, Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej.
Rozdział 6
Zasady postĉpowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcĉ lub
lokalu, w którego najem nie wstąpiły po ņmierci
najemcy.

2. Osoba ubiegająca się o najem lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie moşe być
właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu
mieszkaniowego lub nieruchomości na której połoşony jest budynek

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego po śmierci najemcy,
powinny opuścić lokal w terminie 6 miesięcy, jeşeli
nie spełniają warunków przydziału lokalu.

Rozdział 3
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu:

Rozdział 7
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80 m2.

1. Pierwszeństwo zawierania umowy na czas nieoznaczony w mieszkaniowym zasobie gminy przysługuje
n/w osobom:

1. Ustala się pierwszeństwo w przyznaniu takich lokali
rodzinom wielodzietnym, które spełniają warunki
określone ustawą.

a) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego,
b) nauczycielom pracującym w gminie Kłaj,
c) z rodzin wielodzietnych,
d) które
opuściły
dom
dziecka,
w związku
z uzyskaniem pełnoletności,
e) zamieszkują w lokalu wymagającym opróşnienia
z powodu niebezpieczeństwa dla ludzi, mienia, co
zostało stwierdzone przez właściwy organ nadzoru
budowlanego.

Rozdział 8
Kryteria odnoņnie okresu spisywania umów najmu
lokali mieszkalnych i socjalnych.
1. Umowę lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony, lub oznaczony jeşeli şąda tego lokator, lub
gdy najem związany jest ze stosunkiem pracy
w placówkach oświatowych na terenie gminy Kłaj.
2. Umowę lokalu socjalnego zawiera się na okres 1 roku
z moşliwością jej przedłuşenia na dalszy okres, jeşeli
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najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej
zawarcie takiej umowy.
Rozdział 9
Zasady ustalania miesiĉcznego czynszu regulowanego
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali tworzących
mieszkaniowy zasób gminy.
1. Ustala się na terenie Gminy Kłaj stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni uşytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 1% w stosunku rocznym ustalonego przez Wojewodę Małopolskiego
wskaŝnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni uşytkowej budynków mieszkalnych dla
województwa małopolskiego.
2. Ustala się na terenie Gminy Kłaj stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni uşytkowej garaşu w wysokości 0,80% w stosunku rocznym ustalonego przez Wojewodę Małopolskiego wskaŝnika prze-
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liczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
uşytkowej budynków mieszkalnych dla województwa
małopolskiego.
3. Przez powierzchnię uşytkową lokalu mieszkalnego
uwaşa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w tym lokalu tj. pokoi, kuchni, spişarni, korytarzy, holi, łazienek. Nie uwaşa się za powierzchnię uşytkową lokalu mieszkalnego powierzchni strychów, balkonów, tarasów, piwnic.
4. Oprócz czynszu regulowanego, najemca zobowiązany
jest do opłacania wykorzystywania mediów we własnym zakresie (ogrzewanie, gaz, energia elektryczna,
woda, kanalizacja, śmieci itp).
5. Ustala się aktualizację czynszu w okresie nie krótszym
niş 6 miesięcy.

Przewodnicząca Rady Gminy: Lucyna Buczek

5436

5437
5437

UCHWAŁA NR XII/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminĉ Krzeszowice
Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 jedn.tekst ze zmian.) oraz 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 jedn.tekst ze zmian.)
Rada Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. § 5 ust.8 uchwały nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice otrzymuje brzmienie: "8. Opłaty wnosi się miesięcz-

nie z dołu, w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, nie póŝniej jednak niş do 15-go dnia następnego
miesiąca, z wyjątkiem miesiąca czerwca, gdzie opłaty
wnosi się z góry, nie póŝniej niş do dnia 15-go danego
miesiąca."
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

5437

5438
5438

UCHWAŁA NR XIII/114/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 – tekst jednolity z póŝn. zm.) –
Rada Miejska w Krzeszowicach postanawia zmienić
treść Uchwały Budşetowej Gminy Krzeszowice na rok
2011 Nr VI/37/2011 uchwalonej przez Radę Miejską
w Krzeszowicach w dniu 24 lutego 2011 roku
w określony ponişej sposób:

§ 1.
1. W planowanych dochodach budşetu na rok 2011:
zmniejsza się dochody o kwotę 1.516.702,00 zł
w tym: zwiększa się dochody bieşące o kwotę
13.513,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę 1.530.215,00 zł
- według zestawienia jak ponişej:
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Wyszczególnienie
Leņnictwo
w tym:
dochody majątkowe:
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
dochody bieşące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Oņwiata i wychowanie
w tym:
dochody bieşące:
Wpływy z usług (§0830)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3
RAZEM:
w tym:
dochody bieşące:
dochody majątkowe:

+zwiĉkszenia / zmniejszenia
289,00
289,00
289,00
8 913,00
8 913,00

8 913,00
4 600,00
4 600,00
4 000,00
600,00
-1 530 504,00
-1 530 504,00

-1 530 504,00

-1 530 504,00
-1 516 702,00
13 513,00
-1 530 215,00

2. Ustala się dochody budşetu gminy na rok 2011
w wysokości:
Dochody ogółem
w tym:
A) Dochody bieşące
B) Dochody majątkowe

83 468 848,62
66 407 635,85
17 061 212,77

§ 2.
1. W łącznej kwocie wydatków budşetu na rok 2011: Zmniejsza się wydatki o kwotę1.748.698,00 zł w tym: zwiększa
się wydatki bieşące o kwotę 25.593,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.774.291,00 zł. Przenosi
się w wydatkach budşetu Gminy Krzeszowice na 2011 rok
- według zestawienia jak ponişej:
Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2011 rok

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Razem wydatki
bieşące
i majątkowe (+
zwiększenia / zmniejszenia)

1

2

3

4

600
60016
750

75075

754
75412

Transport i łącznoņć

16 298,00

Drogi publiczne gminne
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieşące (+
zwiększenia / zmniejszenia)

Wydatki majątkowe
(+ zwiększenia / zmniejszenia

5

6
289,00

16 009,00

16 298,00

289,00

16 009,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

0,00

-29 700,00

29 700,00

Ochotnicze straşe poşarne

0,00

-29 700,00

29 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528
801

Oņwiata i wychowanie

– 35836 –

Poz. 5438

13 513,00

13 513,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

4 600,00

4 600,00

0,00

80110

Gimnazja

8 913,00

8 913,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

-72 500,00

-72 500,00

0,00

Pomoc materialna dla
uczniów

-72 500,00

-72 500,00

0,00

-1 728 009,00

121 991,00

-1 850 000,00

854
85415

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska

900
90001

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

130 000,00

130 000,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach

-8 009,00

-8 009,00

0,00

90095

Pozostała działalność

-1 850 000,00

0,00

-1 850 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

0,00

30 000,00

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

30 000,00

0,00

30 000,00

-1 748 698,00

25 593,00

-1 774 291,00

921
92120
RAZEM:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35837 –

Poz. 5438

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35838 –

Poz. 5438

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35839 –

Poz. 5438

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35840 –

Poz. 5438

2. Ustala się wydatki budşetu gminy na rok 2011 w wysokości:
Wydatki ogółem
w tym:
A) Wydatki bieşące
B) Wydatki majątkowe

91 229 330,58
67 233 274,00
23 996 056,58

§ 3.

1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.547.199,96 zł

1. Wskutek zmian określonych w § 1 i § 2 planowany
w Uchwale Budşetowej deficyt budşetu Gminy na
rok 2011 zmniejsza się o kwotę 231.996,00zł.
2. Kwota deficytu wynosi 7.760.481,96 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2) wolnych środków w kwocie 2.213.282,00 zł
3.

Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu
w wysokości 16.200.282,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budşetu w wysokości 8.439.800,04 zł,
w specyfikacji jak ponişej:

Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2011 rok
Lp.
Treņć
1

3.
4.
1.
2.
3.

§

2
Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Deficyt:
Przychody ogółem:
Kredyty krajowe
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy
Rozchody ogółem:
Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budşetu UE
Spłaty kredytów
Spłaty poşyczek

Kwota

963

4
83 390 147,62
91 150 629,58
-7 760 481,96
16 200 282,00
12 000 000,00
4 200 282,00
8 439 800,04
1 895 463,00

992
992

5 182 680,00
1 361 657,04

952
950

§ 4. W wydatkach budşetu na rok 2011 w zakresie zadań jednostek pomocniczych gminy zmniejsza się łączną
kwotę wydatków o 7.711,00 zł w tym ze środków z art.2 ust. 1 ustawy z 20.02.2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U.
Nr 52, poz. 420 ze zm.) zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień - według zestawień jak ponişej:
Wydatki budżetowe Sołectwo Paczółtowice

LP
2

DZIAŁ

Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2011 rok
ROZDZIAŁ
NAZWA - TREŅĆ
ZMNIEJSZENIA

600
60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ZWIĈKSZENIA

0,00
0,00
0,00

289,00
289,00
289,00

0,00

289,00
0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35841 –

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM:
RAZEM: art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Poz. 5438
0,00
0,00
0,00

289,00
289,00
0,00

Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2011 rok
ROZDZIAŁ
NAZWA - TREŅĆ
ZMNIEJSZENIA

ZWIĈKSZENIA

Wydatki budżetowe Sołectwa Tenczynek

LP
2

DZIAŁ
750

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 000,00
8 000,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00

8 000,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00

w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

8 000,00

0,00

8 000,00
8 000,00

0,00
0,00

Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2011 rok
ROZDZIAŁ
NAZWA - TREŅĆ
ZMNIEJSZENIA

ZWIĈKSZENIA

75075

RAZEM:
RAZEM: art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim
Wydatki budżetowe Osiedla Centrum

LP
1

DZIAŁ
600

60016

2

900
90004

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
w tym:
Modernizacja dróg gminnych ul. Wąska
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

RAZEM:

0,00
0,00
0,00

8009,00
8009,00
8009,00

0,00
8009,00
0,00
0,00
8009,00
8009,00
8009,00
8009,00
8009,00
8009,00

8009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8009,00

§ 5.
1. Zmienia się § 9 ust. 2 pkt.1 ppkt. f. Uchwały Budşetowej
Gminy
Krzeszowice
na
rok
2011
Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku, który
w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
pokrycia kosztów utrzymania budynków Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Ogrodowej
1 i ul. Grunwaldzkiej 0,00zł

§ 6. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej Gminy Krzeszowice na rok 2011
Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku, który
w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się § 9 ust. 2 pkt. 1 ppkt i Uchwały Budşetowej
Gminy
Krzeszowice
na
rok
2011
Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku , który
w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
pokrycia
kosztów
bieşącego
utrzymania
i remontów lokali mieszkalnych i uşytkowych nie
będących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów)
120.740,00zł

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35842 –

Poz. 5438
Załącznik
do uchwały Nr XIII/114/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2011 rok
Dział

Rozdział

1
600

2
60014

Nazwa

4
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe

Rodzaj dotacji
z budżetu
5

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
630
63003

Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

700
70001

Zakłady gospodarki
mieszkaniowej
dotacje przedmiotowe
dotacje celoweinwestycyjne (na zakupy inwestycyjne
i wydatki inwestycyjne
)

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

750

Administracja publiczna
75020

Starostwa powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań bieżących

754

75405

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendypowiatowe
Policji

dla jednostek
sektora finansów
publicznych
6
5 192 674,00
5 192 674,00

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
7
0,00
0,00

5 192 674,00

0,00

0,00
0,00

3 000,00
3 000,00

0,00

3 000,00

1 181 367,00
1 179 367,00

0,00
0,00

979 367,00
200 000,00

0,00
0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

9 288,00
9 288,00
9 288,00

0,00
0,00
0,00

14 240,00

83 967,00

6 240,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35843 –
dotacja celowa(wpłaty
jednostek na państwowy fundusz celowy)

75411

Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
dotacja celowa(wpłaty
jednostek na państwowy fundusz celowy)

75412

Ochotnicze
żarne

straże

podotacje celoweinwestycyjne (na zakupy inwestycyjne
i wydatki inwestycyjne
)
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

801
80101

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
dotacje podmiotowe

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
dotacje podmiotowe
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jst

80104

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

851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

85149

Programy polityki zdrowotnej
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

85158

Izby wytrzeźwień
dotacja celowa na pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań bieżących

852
85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

Poz. 5438
6 240,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

83 967,00

0,00

73 967,00

10 000,00

152 710,00
0,00
0,00
31 800,00

1 646 305,00
302 400,00
302 400,00
7 020,00

0,00
31 800,00

7 020,00

120 910,00
0,00
120 910,00

1 336 885,00
1 336 885,00
0,00

14 000,00
0,00

130 000,00
125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

14 000,00
14 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

522 336,00
522 336,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35844 –

Poz. 5438,5439
0,00

522 336,00

0,00

6 000,00

0,00
0,00

6 000,00
6 000,00

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalność
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

0,00

5 000,00

0,00
0,00

5 000,00
5 000,00

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

2 292 540,00

30 000,00

1 495 135,00

0,00

1 495 135,00
797 405,00
797 405,00

0,00
0,00
0,00

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
853

85395

Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

900
90095

921
92109

dotacje podmiotowe
92116

Biblioteki

92195

Pozostała działalność

dotacje podmiotowe
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
926
92605

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury fizycznej

OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
- dotacje przedmiotowe:
- dotacje podmiotowe:
- dotacje celowe:

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:
11 593 427,00

w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków
bieżących
- dotacje celowe inwestycyjne

0,00

30 000,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00
310 000,00
310 000,00

0,00

979 367,00
3 938 845,00
6 675 215,00

310 000,00

8 856 819,00

2 736 608,00

11 593 427,00

1 208 574,00
5 466 641,00
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

5438

5439
5439

UCHWAŁA NR XIII/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 roku Nr 142, poz.1591 -tekst jedn. z póŝn.zm.),
art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35845 –

o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 roku
Nr 95, poz.613 -tekst jedn. z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Miasta i Gminy Krzeszowice w wysokości określonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

Poz. 5439

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIV/474/2010 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 paŝdziernika
2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Załącznik
do uchwały Nr XIII/117/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35846 –

Poz. 5439

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35847 –

Poz. 5439,5440,5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
5439

5440
5440

UCHWAŁA NR XIII/118/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.nr
142 poz.1591 -tekst jednolity ze zm./ i art.5 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. nr 95 poz.613 -tekst jednolity ze zm./
Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

3. Od gruntów :
1) od 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł
2) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,10 zł
3) od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
poşytku publicznego przez organizacje poşytku
publicznego - 0,18 zł

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od 1 m2 powierzchni uşytkowej budynków lub ich
części :
1) mieszkalnych - 0,52 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,16 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,05 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,18 zł
5) letniskowych, niesłuşących zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela
i jego bliskich - 6,86 zł
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego 3,82 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 3. Traci moc uchwała nr LIV/473/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 paŝdziernika 2010
r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

2. Od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 -7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
5440

5441
5441

UCHWAŁA NR XIII/119/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz.1591 -tekst jednolity ze zm./
w związku z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35848 –

1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U.
z 2010r. nr 95 poz.613 -tekst jednolity z póŝn. zm./,
w związku z art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15.11.1984r.
o podatku rolnym /Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 –
tekst jenol. z póŝn. zm/ oraz w związku z art. 6 ust 9
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym /Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 – ze zm) Rada
Miejska w Krzeszowicach uchwala , co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory informacji
oraz deklaracji podatkowych:
1) IN “Informacja w sprawie podatku od nieruchomości “ – załącznik nr 1 do uchwały,
2) IR “Informacja w sprawie podatku rolnego” – załącznik nr 2 do uchwały
3) IL “Informacja w sprawie podatku leśnego” – załącznik nr 3 do uchwały
4) DN “Deklaracja na podatek od nieruchomości” –
załącznik nr 4 do uchwały
5) DR “Deklaracja na podatek rolny “ – załącznik nr 5
do uchwały
6) DL “Deklaracja na podatek leśny “ – załącznik nr 6
do uchwały

Poz. 5441

7) ZN “Dane o nieruchomościach” - załącznik nr 7 do
uchwały
8) Z–KDN “ Załącznik do korekty deklaracji na podatek
od nieruchomości” – załącznik nr 8 do uchwały
9) Z–KDL “ Załącznik do korekty deklaracji na podatek
leśny” - załącznik nr 9 do uchwały
§ 2. Traci moc uchwała nr LIV/475/2010 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2012r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35849 –

Poz. 5441
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35850 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35851 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35852 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35853 –

Poz. 5441
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35854 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35855 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35856 –

Poz. 5441
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35857 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35858 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35859 –

Poz. 5441
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35860 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35861 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35862 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35863 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35864 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35865 –

Poz. 5441
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35866 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35867 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35868 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35869 –

Poz. 5441
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35870 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35871 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35872 –

Poz. 5441
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35873 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35874 –

Poz. 5441
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35875 –

Poz. 5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35876 –

Poz. 5441

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35877 –

Poz. 5441
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 3 listopada 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
5441

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35878 –

Poz. 5442
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UCHWAŁA NR XIII/80/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art., 212, 235, 236, 237
ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz . U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 848,00 zł
w tym:
1) Dochody bieşące o kwotę 17 848,00 zł.
2) Dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza, się plan dochodów o kwotę 58 918,00 zł,
w tym:
1) Dochody bieşące o kwotę 0,00 zł.
2) Dochody majątkowe o kwotę 58 918,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł
w tym:
1) Wydatki bieşące o kwotę 0,00 zł,
2) Wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł, jak
w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Dokonuje zmniejszenia w planie dochodów na
zadania realizowane na podstawie porozumień

lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, jak w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Dokonuje zwiększenia w planowanych przychodach z zaciąganych poşyczek i kredytów o kwotę
58 918,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje zmniejszenia w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków wynikających
z rozliczeń środków pienięşnych z lat poprzednich
o kwotę 117 848,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
1. Planowany deficyt budşetu Gminy Michałowice
ulega zmniejszeniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Michałowice
§ 7.
1.

Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany przepisami prawa.
Przewodniczący Rady Gminy: Adam Bubka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2011
Dział
600

Paragraf

0490
700
0830
0920
710
0920
750
0690
0920
0970

Treņć
Transport i łącznoņć
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Działalnoņć usługowa
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
Wpływy z róşnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z róşnych dochodów

ZMNIEJSZENIA
0,00

ZWIĈKSZENIA
1 800,00

0,00

1 800,00

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

5 005,00
5 000,00
5,00
270,00
270,00
6 773,00
1 000,00
120,00
5 650,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35879 –

Poz. 5442

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Różne rozliczenia
Pozostałe odsetki
Dochody bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
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 budşetu środków europejskich
Dochody majątkowe
Razem zmiany

2360
758
0920
010
6208

0,00

3,00

0,00
0,00
0,00
58 918,00

4 000,00
4 000,00
17 848,00
0,00

58 918,00

0,00

58 918,00
58 918,00

0,00
17 848,00

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Bubka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE
Dział
600

Rozdział
60078

Paragraf

Treņć
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
INWESTYCJE
Razem

Zmniejszenia
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Zwiĉkszenia
0,00
0,00
0,00
0,00

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Bubka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.
ZMNIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
Dział
600

Rozdział
60078

Paragraf

Treņć
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
104 IK 2 Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych na terenie Gminy Michałowice
Razem

Zmniejszenia
100 000,00
100 000,00

Zwiĉkszenia
0,00
0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Bubka

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zmiany planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2011
Dział

§

Treņć

6208

Rolnictwo i łowiectwo
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 budşetu środków europejskich
RAZEM:

010

Dochody
ZMNIEJSZENIA ZWIĈKSZENIA
58 918,00
0,00
58 918,00

0,00

58 918,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Bubka

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, w tym:
dochody bieşące
dochody majątkowe
Wydatki ogółem
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
Wynik nadwyżka/deficyt
Finansowanie
I. PRZYCHODY
w tym :
zaciągane kredyty bankowe
zaciągane poşyczki
wolne środki wynikające
z rozliczenia środków pienięşnych
z lat poprzednich
przychody ze spłat poşyczek
i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
II. ROZCHODY
w tym :
spłata zaciągniętych kredytów
spłata zaciągniętych poşyczek
III DOCHODY + PRZYCHODY
IV WYDATKI + ROZCHODY

Kwota przed
zmianami
20 661 603,73 zł
20 034 720,73 zł
626 883,00 zł
24 777 316,96 zł
18 965 233,96
5 812 083,00 zł
-4 115 713,23 zł
4 115 713,23 zł
5 529 601,23 zł

ZMNIEJSZENIA

ZWIĈKSZENIA

58 918,00 zł
0,00 zł
58 918,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł
100 000,00 zł
41 082,00 zł
41 082,00 zł
117 848,00 zł

17 848,00 zł
17 848,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-17 848,00 zł
-17 848,00 zł
58 918,00 zł

Kwota po
zmianach
20 620 533,73 zł
20 052 568,73 zł
567 965,00 zł
24 677 316,96 zł
18 965 233,96 zł
5 712 083,00 zł
-4 056 783,23 zł
4 056 783,23 zł
5 470 671,23 zł

3 230 000,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

58 918,00 zł
0,00 zł

3 288 918,00 zł
0,00 zł

2 299 601,23 zł

117 848,00 zł

0,00 zł

2 181 753,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 413 888,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 413 888,00 zł

1 159 096,00 zł
254 792,00 zł
26 191 204,96 zł
26 191 204,96 zł

0,00 zł
0,00 zł
176 766,00 zł
100 000,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
76 766,00 zł
0,00 zł

1 159 096,00 zł
254 792,00 zł
26 091 204,96 zł
26 091 204,96 zł

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Bubka
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UCHWAŁA NR 95/XIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Rady Miejskiej w Myņlenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie:
okreņlenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoņci odnoszących siĉ do usług opiekuńczych oraz zasad
czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków
poniesionych na ņwiadczenie usług opiekuńczych.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U.2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1,
art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust.6 i art. 96 ust.4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2004 r,. Nr 64,poz. 593 ze zm.), Rada Miejska
w Myślenicach uchwala co następuje:

1) § 6 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
Koszt jednej godziny usługi liczony jest według przyjętej kalkulacji i wynosi kwotę 9,68 zł .
2) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
Dla osób, których dochód przekracza powyşsze
wskaŝniki ustala się odpłatność wg następujących zasad:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach
Nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku dokonuje się
następujących zmian:
Dochód na osobę samotną
w odniesieniu do kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności
liczona od kosztu usługi
w % dla osoby samotnie
gospodarującej
i samotnie zamieszkującej

Dochód na osobę
w rodzinie w odniesieniu
do kryterium dochodowego przypadającego na
osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności za usługi liczona
od kosztu usługi w %
dla osób będących
w rodzinie

do 170%
> 170 % - 220%

0%
8%

do 150%
> 150% - 200%

0%
30%

> 220% - 250 %

15%

> 200 % - 250%

40%

> 250% - 300%
> 300 % - 400 %

20%
30%

> 250% - 300%
> 300 % - 400%

50%
75%

> 400 % - 450 %

50%

> 400%

> 450 % - 500%

75%

> 500%

100,00%

100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 01.01.2012 r. i ma zastosowanie do
usług opiekuńczych przyznanych począwszy od dnia
01.01.2012 r.
UZASADNIENIE
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleşy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.11 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Usługi takie
świadczone są osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy

innych osób. Mogą one być przyznane równieş osobie
wymagającej pomocy innych osób, a rodzina, a takşe
wspólnie niezamieszkujący małşonek, wstępni, zstępni,
nie mogą takiej pomocy zapewnić. Powyşsza uchwała
zmienia jedynie koszt 1 godz. usług, który jest zgodny
z kosztem księgowym. Kwota ta nie była zmieniana od
kwietnia 2007 roku. Zmieniono równieş tabelę odpłatności dostosowując ją do moşliwości podopiecznych.
Odpłatność za usługi nie była zmieniana od
1 lipca 2000 r. /5,43zł./ dlatego teş istnieje potrzeba urealnienia powyşszej kwoty tj. do kwoty 6,70zł.
Kalkulacja kosztów usług opiekuńczych:

2010
Całkowity koszt usług opiekuńczych
ilość przepracowanych godzin
bezpoņredni koszt 1 usługogodziny

184 552
19 058
7,28

Dziennik Urzędowy
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koszty obsługi usług 1,25 etatu
koszty obsługi
wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
składki na ubezp.społ.
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposaşenia
zakup energii
zakup pomocy naukowo-dydakt. ksiąşek
zakup usług pozostałych
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. komórk.
podróşe krajowe, słuşbowe
opłaty czynszowe
odpis na ZFŚS
szkolenia pracownicze
zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji
Łączny koszt 1 godz. usług w 2010r.

45 774
2,40
0,02
1,56
0,13
0,26
0,04
0,01
0,05
0,07
0,01
0,07
0,02
0,02
0,05
0,06
0,01
0,02
9,68
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR 102/XIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myņlenicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę "Rondo im. Marszałka
Marka Nawary" nowo wybudowanemu rondu połoşonemu przy zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego
i Mostowej w Myślenicach obręb 3.
§ 2. Połoşenie nowo powstałego ronda określone
jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528
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Załącznik
do uchwały Nr 102/XIII/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR 105/XIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprostowania omyłek
pisarskich.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póŝ.zm./ oraz
art. 20, ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póŝniejszymi
zmianami)
Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr 78/X/2011 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Sobieskiego-Dąbrowskiego
w Myślenicach
opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 361 z dnia 19 lipca 2011r. prostuje się oczywiste
omyłki pisarskie:
1) W §2 ust.2 pkt2 tekstu uchwały zapisano: „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag (…) stanowiące załącznik nr 3 do uchwały” - winno być
„Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag (…)
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały”.
2) W § 2 ust2 pkt3 tekstu uchwały zapisano: „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji (…), stanowiące załącznik nr 4 do uchwały” - winno być „Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu
inwestycji (…) stanowiące załącznik nr 3 do uchwały”.
3) W § 7 ust.1 pkt 1 lit.a tekstu uchwały zapisano „ulica zbiorcza tzw. „Trasa Zachodnia”, której fragment
przebiega wzdłuş południowej granicy obszaru

zmiany planu w terenie oznaczonym symbolem
1 KDZ” - winno być „ulica zbiorcza tzw. „Trasa Zachodnia” , której fragment przebiega wzdłuş północnej granicy obszaru objętego zmianą planu
w terenie oznaczonym symbolem 1KDZ”.
§ 2. Z uwagi na omyłkowe opisanie rysunku planu miejscowego, objętego treścią przekazanego do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego załącznika nr 1 ( Rysunek Planu ) do
uchwały nr 78/X/2011 z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla SobieskiegoDąbrowskiego
w Myślenicach
opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 361 z dnia 19 lipca 2011r. jako „rysunek zmiany
planu ( projekt)” - winno być „rysunek zmiany planu”, przekazuje się prawidłową wersję załącznika nr 1
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do uchwały Nr 105/XIII/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Sobieskiego-Dąbrowskiego
w Myņlenicach na podstawie uchwały nr 348/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myņlenicach Rysunek Zmiany Planu do
uchwały nr 78/X/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
5445
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UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 – 2017 oraz
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt.1 i 2, ust. 2 i ust.3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz.266
z póŝn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i 2
pkt.3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala,
co następuje:
§ 1.

2. Ustala się „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Moszczenica” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Moszczenica
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Przyjmuje się do realizacji „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moszczenica w latach 2011 – 2017 w brzmieniu określonym
w załącznik Nr 1 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/56/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MOSZCZENICA W LATACH 2011 – 2017.
Wielkoņć oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 1.
1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 5 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni uşytkowej 300 m2 mieszczących się w budynkach stanowiących własność gminy Moszczenica.
2. Mieszkaniowy zasób gminy oraz jego stan techniczny przedstawia ponişsza tabela:
Lp.

Nazwa miejscowości

1.

Moszczenica

Lokalizacja

Liczba mieszkań

Szkoła
Pod- 5
stawowa
w Moszczenicy
- *dotyczy gazu sieciowego w mieszkaniu
3. Stan techniczny lokali oraz budynków podlega
sprawdzeniu corocznie pod względem zgodności
ich stanu z przepisami Prawa budowlanego.

Prognoza dotycząca wielkoņci mieszkaniowego
zasobu gminy.
§ 1.
1. Nie przewiduje się budowy dodatkowych lokali
mieszkalnych.
2. W latach 2011-2017 nie planuje się sprzedaşy lokali
mieszkalnych.

Pow.
uşytkowa
(m2)
300

C.O.

woda

kanal.

Gaz*

Uwagi

+

+

+

+

CO indywidualne

Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych.
§ 3.
1. Nie zakłada się w latach 2011-2017 poprawy stanu
technicznego, gdyş lokale są w dobrym stanie
technicznym.
2.

W uzasadnionych przypadkach związanych
z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych
remontów bądŝ modernizacji mogą wystąpić
zmiany w zamierzeniach określonych w ust.1.

3. Prace związane z bieşącym utrzymaniem budynku
z lokalami mieszkalnymi będą wykonywane na
bieşąco w miarę potrzeb.
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4. Roczne dochody z czynszu za lokale mieszkalne
wynoszą za 2010 rok 10.936,44 zł. W latach następnych planuje się ich wzrost, stosownie do
wzrostu cen określonych stopniem inflacji oraz potrzebami wynikającymi ze wzrostu kosztów utrzymania i administrowania budynków z lokalami
mieszkalnymi.

Zasady polityki czynszowej.
§ 4.
1. Stawki bazowe czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu
gminy
ustala
Wójt
Gminy
z uwzględnieniem czynników:
a) podwyşszających, takich jak:
- wyposaşenie lokalu w instalację taką jak: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,
gazową /o30% za kaşdą instalację/
b) obnişających, takich jak:
- usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku
/strych 15% znişki od czynszu wyliczonego
wg. zasad pkt.a./.
2. Stawka czynszu będzie podwyşszana raz w ciągu
roku uwzględniając co najmniej stopień inflacji
oraz na poziomie moşliwym do prowadzenia właściwej gospodarki zasobem mieszkaniowym.
3. Zmiana czynszu następować będzie w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu
najpóŝniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moşe przekraczać połowy stawki najnişszego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
5. Nie stosuje się czynników podwyşszających za
posiadanie instalacji, którą lokator wykonał za zgodą administratora na własny koszt i nie otrzymał
zwrotu kosztów.

Poz. 5446
nia technicznego budynku, utrzymania pomieszczenia wspólnego uşytkowania.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
§ 5.
1. Za zarządzanie lokalami mieszkaniowymi odpowiedzialny jest Wójt Gminy Moszczenica.
2. Wójt Gminy w wykonywaniu czynności, o których
mowa w ust.1 zobowiązany jest w szczególności
do:
- podejmowania czynności mających na celu właściwe utrzymanie techniczne budynku w których
znajdują się lokale mieszkalne,
- zawierania umów najmu z najemcami na zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
-

administrowania budynkami wchodzącymi
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3. W okresie 2011-2017 nie planuje się zmiany zasad
zarządzania lokalami mieszkaniowymi.

Ňródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
wysokoņć wydatków w kolejnych latach.
§ 6.
1. Finansowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzone będzie zgodnie z zasadami
określonymi w § 3.
2. Wysokość wydatków na finansowanie gospodarki
mieszkaniowym zasobem gminy określana będzie
szczegółowo w uchwałach budşetowych na poszczególne lata.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

6. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymaZałącznik nr 2
do uchwały Nr IX/56/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Moszczenica.
2. Ilekroć w uchwale mowa o „Ustawie” – rozumie się
przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.).

Wysokoņć dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz
wysokoņć dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu
§ 2.
1. Przez niski dochód, uzasadniający oddanie w najem
na czas nieoznaczony, naleşy rozumieć dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych, z zastrzeşeniem, şe
ustala się go jako średni miesięczny dochód, na
członka gospodarstwa domowego, który w okresie
sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających
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datę złoşenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego
nie przekracza:
- dla gospodarstw jednoosobowych 100 % najnişszej
emerytury,
- dla gospodarstw wieloosobowych 75% najnişszej
emerytury.
2. Lokal socjalny moşe zostać oddany w najem osobie
lub rodzinie, gdy średni miesięczny dochód
w rozumieniu dochodu określonego w ustawie z dnia
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, na członka gospodarstwa domowego, który
w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złoşenia wniosku o najem lokalu socjalnego nie przekracza:
- dla gospodarstw jednoosobowych 75 % najnişszej
emerytury,
- dla gospodarstw wieloosobowych 50 % najnişszej
emerytury.
3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu gospodarstwa domowego, o których mowa wyşej, muszą zostać załączone do wniosku o najem lokalu
mieszkaniowego.
4. Dochód gospodarstwa domowego uzasadniający
zastosowanie obnişek czynszu nie moşe przekroczyć
wysokości dochodu określonego w ust. 1.

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcĉ
do ich poprawy
§ 3.
1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące osobę lub rodzinę do ich poprawy to:
1)
2)

3)

4)

5)

zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną
osobę uprawnioną do zamieszkiwania w nim
przypada mniej niş 5m2 powierzchni pokoi.
zamieszkiwanie z osobami uprawnionymi do zamieszkiwania z nim, które z uwagi na przewlekłą
chorobę wymagają zgodnie z odrębnymi przepisami osobnego pomieszczenia lub większej powierzchni pokoi, a w zajmowanym lokalu nie
moşna wydzielić odrębnego pomieszczenia.
zamieszkiwanie z osobami uprawnionymi do zamieszkiwania z nim, które z uwagi na przewlekłą
chorobę wymagają zgodnie z odrębnymi przepisami osobnego pomieszczenia lub większej powierzchni pokoi, a w zajmowanym lokalu nie
moşna wydzielić odrębnego pomieszczenia.
zamieszkiwanie w lokalu bez wc lub łazienki do
wyłącznego uşytku lub bez centralnego (lub indywidualnego
–
etaşowego)
ogrzewania,
z osobą(ami) uprawnionymi do zamieszkania
z nim, które ukończyły 65 lat lub które są obłoşnie
i przewlekle chore, a stan ich zdrowia bezwzględnie wymaga spełnienia przez lokal bardzo dobrych warunków higieniczno-sanitarnych.
zamieszkujące w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi (wg opinii właściwego organu nadzoru budowlanego).

2. Do osób zamieszkujących w trudnych warunkach
mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały za-
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licza się osoby bezdomne, tj. pozbawione tytułu
prawnego do dotychczas zajmowanego lokalu przebywające w schroniskach dla bezdomnych lub innych
tego typu placówkach, a ich ostatnie stałe zameldowanie miało miejsce na terenie gminy Moszczenica.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 4.
1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 20
ust. 2 ustawy, zawierana jest na czas nieoznaczony.
Jeşeli zawarcia umowy na czas oznaczony şąda lokator, obowiązują kryteria i zasady takie jak dla rozpatrywania wniosku o najem na czas nieoznaczony,
określone w niniejszej uchwale.
2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przysługuje osobom lub rodzinom:
1) uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu
zamiennego
w przypadkach
przewidzianych
w ustawie lub na podstawie orzeczenia sądowego,
2) które ze względów ekonomicznych występują
o najem mieszkania o nişszym standardzie lub metraşu, jeşeli zwalniają do dyspozycji Gminy
w mieszkaniowym zasobie Gminy Moszczenica
o wyşszym standardzie lub metraşu,
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w związku z mosiągnięciem pełnoletniości, i są pełnymi sierotami,
bądŝ nie mają moşliwości powrotu do rodziny
a przed umieszczeniem w ośrodkach posiadały stałe zameldowanie na terenie Gminy Moszczenica
i spełniają kryteria określone w §2 ust. 1.
4) spełniają kryteria określone w § 8 ust. 1.
3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego – socjalnego,
zgodnie z art. 23 ust 1 Ustawy, zawierana jest na czas
oznaczony, na okres jednego roku.
4. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego przysługuje osobom lub rodzinie, które:
1) nabyły uprawnienia do ich otrzymywania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
2) utraciły lokale mieszkalne w wyniku klęski şywiołowej, katastrofy, lub poşaru, a nie mają moşliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych
w inny sposób.
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w związku z osiągnięciem pełnoletniości, i są pełnymi sierotami, bądŝ
nie mają moşliwości powrotu do rodziny a przed
umieszczeniem w ośrodkach posiadały stałe zameldowanie na terenie Gminy Moszczenica
i spełniają kryteria określone w §2 ust. 2.
4) posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do
lokalu stanowiącego zasób Gminy i z przyczyn
ekonomicznych występują o najem lokalu socjalnego – jeşeli zwalniają posiadany lokal i spełniają
kryteria określone w §2 ust. 2.
5) Osoby ubiegające się o najem na czas nieoznaczony lub najem lokalu socjalnego winny udokumentować, şe przez minimum dziesięcioletni okres czasu licząc od daty złoşenia wniosku o najem lokalu
mieszkalnego:
- zamieszkują na terenie Gminy Moszczenica.
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Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zmiany
pomiĉdzy najemcami lokali należących do tego zasobu
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
§ 5.
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mację o osiąganych dochodach przez wszystkich
członków gospodarstwa domowego.
3. Gdy informacje podane we wniosku budzą wątpliwość, zostaje przeprowadzona kontrola w miejscu
zamieszkania, na którą to okoliczność sporządza się
protokół.

1. Zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Moszczenica, wymaga zgody Wójta Gminy.

4. Wszystkie złoşone wnioski zostają analizowane
i opiniowane przez Komisję powołaną przez Wójta
Gminy.

2. Zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga zawarcia przez nich pisemnego porozumienia na zamianę
lokali i zawarcia umów wskazanych lokali.

5. Po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję, Wójt
podejmuje decyzję o przydziale mieszkania, o czym
pisemnie zostają zawiadomieni wnioskodawcy.

3. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany moşna odmówić, jeşeli zamieniający lokale lub jeden z nich, zalega z opłatami za czynsz lub opłatami niezaleşnymi
od właściciela, które naleşne są Gminie z tytułu uşytkowania lokali.

6. Decyzję Wójta o przydziale mieszkania podaje się do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

4. O zamianę zajmowanego lokalu z mieszkaniowego
zasobu Gminy na wolny lokal z mieszkaniowego zasoby Gminy mogą ubiegać się osoby i rodziny
o niskich dochodach w rozumieniu § 2 i pozostające
w trudnych
warunkach
mieszkaniowych,
w rozumieniu § 3, jeśli ich okres zamieszkiwania
w tym lokalu wynosi więcej niş 5 lat. Zgody na taką
zamianę moşna odmówić, gdy wnioskodawca zalega
z opłatami za czynsz lub opłatami niezaleşnymi od
właściciela, naleşnymi Gminie z tytułu uşytkowania
lokalu.
5. Celem zamiany lokali, o której mowa w ust. 1, winno
być poprawa warunków mieszkaniowych o których
mowa w § 3.
6. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany moşna odmówić, gdy zamiana spowodowałaby zmniejszenie
powierzchni mieszkalnej lokalu ponişej 5m2
w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego
wnioskodawcy.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali zawieranych na czas trwania stosunku pracy, na
czas nieoznaczony i lokali socjalnych
§ 6.
1. Decyzje w sprawie oddania w najem lokali na czas
nieoznaczony, najem lokali socjalnych oraz w sprawie
zamiany lokali, podejmuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji mieszkaniowej.
2.

Komisję mieszkaniową
w drodze zarządzenia.

powołuje

Wójt

Gminy

§ 7. Ustala się następujący tryb rozpatrywania
i załatwiania
wniosków
o najem
lokali
z mieszkaniowego zasobu gminy:
1. Informację o wolnych lokalach mieszkaniowych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Moszczenicy,
2. Wnioskodawca składa podanie do Urzędu Gminy,
które
zawierać
powinno
pełną
informację
o gospodarstwie domowym, którego jest członkiem,
podając; warunki mieszkaniowe, oświadczenie o nie
posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu, infor-

7. W terminie 14-tu dni od dnia podania do publicznej
wiadomości zainteresowani mogą złoşyć odwołanie
od decyzji Wójta.
8. Wójt udziela odpowiedzi na ewentualne odwołania
w terminie 14 dni licząc od dnia jego załoşenia.
9. Po zajęciu stanowiska w zakresie określonym w pkt. 8
zostaje zawarta umowa najmu.

Zasady postĉpowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcĉ lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po ņmierci
najemcy.
§ 8.
1. W razie bezpowrotnego opuszczenia przez najemcę
lokalu mieszkalnego do osób, które pozostały w tym
lokalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy art.
691 § 1-5 Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób,
które posiadają tytuł prawny do zajmowania innego
lokalu mieszkalnego.
2. W przypadku, gdy najemca lokalu, który bezpowrotnie opuścił lokal mieszkalny, posiada w chwili opuszczenia lokalu tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego nie stosuje się przepisów ust.1.
3. Osoby, które nie wystąpiły z mocy prawa w najem
lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o jego
najem na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały, z zastrzeşeniem, şe udokumentują, şe
zamieszkiwały wraz z najemcą do jego śmierci przez
okres nie mniejszy niş 5 lat i były w lokalu przez ten
okres zameldowane.

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
przekraczającej 80 m2
§ 9.
1. Lokale mieszkalne o powierzchni uşytkowej przekraczającej 80 m2 wynajmowane są na takich samych
zasadach jak pozostałe lokale mieszkalne o mniejszej
powierzchni uşytkowej.
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gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r.
Nr 31 poz. 266 z póŝn. zm.).

Postanowienia końcowe
§ 10. W sprawach nieregulowanych w niniejszej
uchwale mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR X/81/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum
Rehabilitacji w Pagorzynie .
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 42 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654), na wniosek Wójta
Gminy Lipinki Rada Gminy Lipinki uchwala:
§ 1. Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum
Rehabilitacji w Pagorzynie z siedzibą w Pagorzynie
238 , w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchylić :
- uchwałę Nr XXVIII/242/09 Rady Gminy Lipinki z dnia
18 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Publiczne
Centrum
Rehabilitacji
w Lipinkach,

Załącznik
do uchwały Nr X/81/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji
w Pagorzynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie , zwana dalej Publiczne Centrum Rehabilitacji działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), zwanej dalej
Ustawą o działalności leczniczej.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r.,
z póŝniejszymi zmianami).

- uchwałę nr XXXIII/285/2009 Rady Gminy Lipinki
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie
- uchwałę nr XXXVI/307/2009 Rady Gminy Lipinki
z dnia 21 wrzesnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki .
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
4. Uchwały nr XIII/108/08 Rady Gminy Lipinki z dnia 15
lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Publicznego
Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie.
5. Niniejszego Statutu.
6. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a w szczególności samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, a takşe państwowych
i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych obowiązujących przepisów.
§ 2.
1. Publiczne Centrum Rehabilitacji jest samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów prawa spełniającym warunki określone w Ustawie o działalności leczniczej. Organem
tworzącym Publiczne Centrum Rehabilitacji jest gmina Lipinki, która powołała zakład uchwałą Rady gminy Lipinki.
2. Siedziba Publicznego Centrum Rehabilitacji mieści się
w Pagorzynie 238.
3. Publiczne Centrum Rehabilitacji podlega wpisowi do
rejestru podmiotów wykonujący działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego .
4. Publiczne Centrum Rehabilitacji posiada osobowość
prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000342667
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5. Publiczne Centrum Rehabilitacji działa pod firmą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie.
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie moşe
uşywać nazwy skróconej – Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie.
§ 3. Publiczne Centrum Rehabilitacji moşe realizować cele i zadania, o których mowa w § 4 dla osób spoza terenu Gminy Lipinki.
Rozdział II
Cele i zadania Publicznego Centrum Rehabilitacji
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2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych przez Publiczne Centrum
Rehabilitacji ,nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Kierownika po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
Rozdział IV
Organy Publicznego Centrum Rehabilitacji
§ 7. Organami Centrum Rehabilitacji są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.
§ 8.
1. Dyrektor:

§ 4.
1. Głównymi celami Publicznego Centrum Rehabilitacji
są:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych słuşących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej
w warunkach ambulatoryjnych.
2) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,
3) prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną
2. Centrum Rehabilitacji udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, które słuşą
zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Świadczenia te udzielane są na podstawie skierowania lekarza.
§ 5. W wykonywaniu swoich zadań Publiczne Centrum Rehabilitacji współpracuje z innymi podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą placówkami edukacyjnymi, placówkami opieki społecznej, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi lokalnymi, krajowymi
i zagranicznymi instytucjami.
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna
§ 6.
1. W skład struktury organizacyjnej Publicznego Centrum Rehabilitacji wchodzą następujące jednostki
i komórki organizacyjne:
a) Działalności podstawowej:
- Poradnia Rehabilitacji
- Poradnia Ortopedii
- Gabinet Fizjoterapii
- Gabinet Fizykoterapii
- Gabinet Kinezyterapii
b) Działalności administracyjnej.

1) pełni funkcje przewidziane ustawą o działalności
leczniczej dla kierownika publicznego zakładu
opieki zdrowotnej,
2) kieruje Publicznym Centrum Rehabilitacji i reprezentuje go na zewnątrz,
3) jest przełoşonym wszystkich pracowników Publicznego Centrum Rehabilitacji.
2. Dyrektora Publicznego Centrum Rehabilitacji zatrudnia i zwalnia Gmina Lipinki reprezentowana przez
Wójta Gminy Lipinki , na podstawie powołania,
umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno prawnej.
3. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor na
podstawie umowy o pracę. W przypadkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej Dyrektor zatrudnia Zastępców po przeprowadzeniu wymaganego konkursu.
4. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.
5. W razie nieobecności Kierownika jego obowiązki
przejmuje Zastępca Kierownika. W przypadku gdy
Kierownik nie jest lekarzem, Zastępcę wybiera się
drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika,
w pozostałych przypadkach Zastępcę wyznacza Kierownik.
§ 9.
1. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”, jest organem
inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Rada Gminy Lipinki powołuje, odwołuje oraz zwołuje
pierwsze posiedzenie Rady.
3. W skład Rady wchodzą:
1) jako przewodniczący – Wójt Gminy Lipinki lub
osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel wojewody,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Lipinki w liczbie 4 osób.
4. Zadania Rady określa ustawa o działalności leczniczej
oraz niniejszy Statut.
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5. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady, który
określa m.in. sposób zwoływania posiedzeń Rady,
tryb pracy oraz podejmowania uchwał.
6. Kadencja Rady trwa 5 lat.
§ 10. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu z Rady przed upływem kadencji w następujących
przypadkach:
a) Zatrudnienia tej osoby w Publicznym Centrum Rehabilitacji ,
b) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne,
c) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
nieumyślne przeciwko şyciu i zdrowiu, działalności
instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,
wiarygodności dokumentów,
d) Podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących
pozostawać w sprzeczności z interesami Publicznego
Centrum Rehabilitacji lub/i podmiotu ją tworzącego,
albo podmiotu który wyznaczył członka do Rady.
§ 11. Do zadań Rady Społecznej naleşy:
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min uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony
przez podmiot tworzący.
§ 13.
1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Publicznego Centrum Rehabilitacji oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających
w Publicznym Centrum Rehabilitacji.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej, w której skład nie
wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoşnych, mają
prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
3. Członkiem Rady Społecznej nie moşe być osoba zatrudniona w Publicznym Centrum Rehabilitacji .
4. Dyrektorowi Publicznego Centrum Rehabilitacji słuşy
w ciągu 7 dni od otrzymania podjętej przez Radę
Społeczną uchwały pisemne odwołanie się do Rady
Gminy Lipinki , za pośrednictwem Wójta Gminy Lipinki , w trybie skarg i wniosków, o czym pisemnie
zawiadamia Przewodniczącego Rady Społecznej.

a) zbycie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

5. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem Publicznego Centrum Rehabilitacji a Radą Społeczną rozstrzyga Rada Gminy Lipinki . Na czas rozpatrzenia
odwołania, uchwała będąca przedmiotem sporu
ulega zawieszeniu. Ulegają zawieszeniu równieş
działania Dyrektora , których dotyczy ta uchwała.

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Publicznego Centrum Rehabilitacji , rozszerzeniem
lub ograniczeniem działalności,

§ 14. Stronę organizacyjno - administracyjną pracy
Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Publicznego Centrum Rehabilitacji .

1. Przedstawianie Gminie Lipinki wniosków i opinii
w sprawach:

c) przyznawania Dyrektorowi Publicznego Centrum
Rehabilitacji nagród,

Rozdział V
Gospodarka finansowa
Publicznego Centrum Rehabilitacji

d) rozwiązania z Dyrektorem Publicznego Centrum
Rehabilitacji stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
e) regulaminu organizacyjnego
2. Przedstawianie Dyrektorowi Publicznego Centrum
Rehabilitacji wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz
przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia przez
Gminę Lipinki działającą przez Radę Gminy Lipinki .
4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu.
5. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej

§ 15.
1. Publiczne Centrum Rehabilitacji jako samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie
o działalności leczniczej.
2. Publiczne Centrum Rehabilitacji pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności i reguluje zobowiązania.
3. Publiczne Centrum Rehabilitacji gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne uşytkowanie
nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu
terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
4. Publiczne Centrum Rehabilitacji moşe prowadzić
działalność gospodarczą jeşeli koszty tej działalności
pokrywane są z uzyskanych przez tę działalność
przychodów.
§ 16.

6. Wykonywanie innych zadań określanych w ustawie
i Statucie Publicznego Centrum Rehabilitacji .

1. Podstawą gospodarki Publicznego Centrum Rehabilitacji jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora .

§ 12. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Publicznego Centrum Rehabilitacji zwołuje Rada Gminy
Lipinki . Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regula-

2. Publiczne Centrum Rehabilitacji moşe uzyskiwać
środki finansowe ze ŝródeł wskazanych w art. 55
Ustawy o działalności leczniczej.
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§ 17. Wartość majątku Publicznego Centrum Rehabilitacji określają:
a)fundusz
załoşycielski
b)fundusz
zakładu
w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności
leczniczej.
2. Publiczne Centrum Rehabilitacji decyduje sama
o podziale zysku.
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2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością
działań Publicznego Centrum Rehabilitacji z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
3. Właściwym organom przysługuje prawo kontroli
Publicznego Centrum Rehabilitacji zgodnie z Działem VI Ustawy o działalności leczniczej.

3. Ujemny wynik finansowy Publiczne Centrum Rehabilitacji pokrywa we własnym zakresie.
4. Podmiot tworzący Publiczne Centrum Rehabilitacji
i moşe, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego
Centrum Rehabilitacji , pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeşeli wynik ten,
po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną- do wysokości tej wartości. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w powyşszy
sposób podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od
upływu powyşszego terminu podejmuje uchwałę
o zmianie
formy
organizacyjno-prawnej
albo
o likwidacji Publicznego Centrum Rehabilitacji .

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 19.
1. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Publiczne
Centrum Rehabilitacji , jej lokalizacji wymagają
zmiany w Statucie.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie nadania
przez podmiot tworzący.
§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.

§ 18.
1. Nadzór nad działalnością Publicznego Centrum Rehabilitacji sprawuje podmiot tworzący w imieniu którego działają Wójt Gminy Lipinki oraz Rada Gminy Lipinki w granicach swoich kompetencji.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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UCHWAŁA NR X/58/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40, 41 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póşn.
zm.), art.19 pkt.1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.), oraz Uchwały
Nr LV/389/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 672 , poz.5661).
Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LV/390/10 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 9 listopada 2010r
w sprawie opłaty miejscowej, zmienia się załącznik

nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35894 –
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II. Pokoje do wynajĉcia:

Załącznik
do uchwały Nr X/58/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY MIEJCOWEJ
I. Hotele ,oņrodki wypoczynkowe i pensjonaty:
1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.
z o.o. Tarnów ul. Braci Saków 5 - Dom Wczasowy
„Rusałka” w Łomnicy Zdroju.
2) PHU PET – BUD s.c. – Stacja Narciarska Kokuszka 2 ,
Piwniczna-Zdrój. Baza noclegowa Stacji Narciarskiej.
3) Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla Sp. z o.o Wierchomla Mała 21, Piwniczna-Zdrój. Baza noclegowa
Stacji Narciarskiej.
4) Kampol Spółka Jawna - Plac Sportowy 10, Wyszków Ośrodek Nad Potokiem w Łomnicy Zdroju.
5) „UNIHUT” S.A. ul.Jezierskiego 7, Kraków – Chata pod
Pustą - Wierchomla Mała 13.
6) Karpaty” Sp. z o.o. PTTK Schroniska i Hotele ul.Rynek
9, Nowy Sącz - Schronisko nad Wierchomlą.
7) Ośrodek Wypoczynkowy „Łomniczanka” w ŁomnicyZdroju, Stanek Ryszard zam. Kraków ul. K. Wielkiego 32/1.
8) Pensjonat „Chłopska Chata” J.L.Wełniak ŁomnicaZdrój 439.
9) Pensjonat „Wiktorowa Chata” M.Wiktor Wierchomla
Wielka 105 Piwniczna-Zdrój.

1) Jarzębak Józef Łomnica Zdrój 148.
2) Jarzębak Michalina Łomnica Zdrój 180.
3) Tokarczyk Zofia Łomnica Zdrój 238.
4) Şywczak Stefania Łomnica Zdrój 47.
5) Jabrocka Lucyna Wierchomla Mała 3.
6) Serkis Jan Wierchomla Mała 8.
7) Şywczak stefania Wierchomla Mała 1.
8) Sztuczka Maria Wierchomla Wielka 55.
9) Şywczak Elşbieta Wierchomla Wielka 121.
10)
Gromala Janina Głębokie 60.
III. Gospodarstwa Agroturystyczne:
1) Pancerzówka Barbara Pancerz Głębokie 78.
2) Polański Stefan Stanisława Łomnica Zdrój 11.
3) Wnęk Danuta Łomnica Zdrój 332.
4) „Gustkowa Chata” A.Panczykowski Wierchomla Wielka 47.
5) Kucz Lucyna Zbigniew Wierchomla Wielka 54.
6) Bołoz Michalina i Stanisław Wierchomla Wielka 65.
7) Rusiniak Maria i Józef Wierchomla Wielka 126.
8) Rusiniak Michał Wierchomla Wielka 124.
9) Stolarczyk Krystyna „Na zakręcie” Wierchomla Wielka 190.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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UCHWAŁA NR X/59/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40, 41 ust.1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z póŝn. zm.), art.19 pkt.1 lit. d, pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.)
Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LV/391/10 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej, wprowadza się

zmianę załącznika nr 1, który otrzymuje nowe
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528
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Załącznik
do uchwały Nr X/59/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY UZDROWISKOWEJ
I. Hotele, oņrodki wypoczynkowe i pensjonaty:
1) Fundacja SFSW oddział Piwniczna Sanatorium
Uzdrowiskowe „Limba” Piwniczna-Zdrój ul.Krynicka
2) P.W.G. KRAKSERVIS sp .z o.o. Myślenice ul.Zdrojowa
124 – Zespół Apartamentów „Leśny Dwór” i „Bronka”
w Piwnicznej-Zdroju.
3) „SKI Hotel” Sp. z o.o. – Sucha Dolina 33 PiwnicznaZdrój.
4) Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
ul.Edukacji
37,Tychy
–
Ośrodek
LeczniczoWypoczynkowy „Smrek” w Piwnicznej-Zdroju.
5) „ENION” S.A. Zakład Energetyczny Kraków ul.Dajwór
27 – Ośrodek Wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju
ul.Targowa 1 Piwniczna-Zdrój.
6) PHU „ARGA” Skalmierzyce ul. Powst. Wlkp. 16 – Pensjonat „Iskra” w Piwnicznej-Zdroju.
7) Poczta
Polska
Centrum
Obsługi
Finansowej
ul.Dunajewskiego 10 Nowy Sącz – Urząd Pocztowy
w Piwnicznej-Zdroju.
8) „Floryn-Tour” Sp. z o.o. ul.Lelewela 8a, Szczecin –
Ośrodek Wypoczynkowy “Zamek” w PiwnicznejZdroju Podolik 4 Piwniczna-Zdrój.
9) „Poprad” sp. z o.o. ul.Krakowska 10, Piwniczna-Zdrój
– Ośrodek Wypoczynkowy „Poprad” w PiwnicznejZdroju.
10) Enion Grupa Tauron S.A. ul.Małobądzka 141, Będzin
– Ośrodek Wypoczynkowy „Graşyna” w PiwnicznejZdroju.
11) Zarząd Nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich
ul.Głowackiego 56,Kraków – Drogomistrzówka
w Piwnicznej-Zdroju.
12) Destylernia
„POLMOS”
w Krakowie
S.A.
ul.Fabryczna 13, Kraków – Dom Wczasowy „Jarzębinka” w Piwnicznej-Zdroju.
13) Ośrodek Wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju -Bank
Spółdzielczy ul.Rzeszutka 2 Piwniczna-Zdrój.
14) Ośrodek Wypoczynkowy „Linodrut” w PiwnicznejZdroju – Andrzej Oleś zam.Tarnowskie Góry
15) Firma „Filarówka” Paweł Filipek –Borownice 5, Piwniczna-Zdrój- Ośrodek Wypoczynkowy „Filarówka”
w Piwnicznej-Zdroju.
16) Ośrodek Wypoczynkowy „Beskid” w PiwnicznejZdroju Zagrody 24a Piwniczna-Zdrój.
17) Ośrodek Wypoczynkowy „Stefanka” w PiwnicznejZdroju, Kosmalska Zofia zam.Piwniczna-Zdrój
ul.Nadbrzeşna 21.
18) Pensjonat „Pod Kasztanami” w Piwnicznej-Zdroju,
Mirek Krystyna zam.Piwniczna-zdrój ul.Rynek 23.
19) Ośrodek Wypoczynkowy „Chemik” w PiwnicznejZdroju, P.H-U’Róşa” J.A.Rogozińska Zagrody 31
Piwniczna-Zdrój.
20) Ośrodek Wypoczynkowy „Czercz” w PiwnicznejZdroju,Teresa Wójcik Piwniczna-Zdrój Wilcze Doły.
21) Pensjonat „Świetlana” w Piwnicznej-Zdoju, Puchalski Andrzej zam.Piwniczna-Zdrój ul.Leśna 1.
22) Willa „Orlęta” w Piwnicznej-Zdroju, Indyk Jerzy
„INDMAR” Firma Usługowa ul.Gąsiorowskiego
2 Piwniczna-Zdrój.
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23) Ośrodek
Wypoczynkowy
„Nad
Popradem”
w Piwnicznej-Zdroju
24) Pensjonat
„Koliba”
w Piwnicznej-Zdroju
ul.Kościuszki 3 Piwniczna-Zdrój.
25) Ośrodek
Wypoczynkowy
„Leśniczówka”
w Piwnicznej-Zdroju, Papuşyńska Zofia Kosarzyska
19.
26) Karpacki Oddział Straşy Granicznej w Nowym Sączu
– Placówka Straşy Granicznej w Piwnicznej-Zdroju
ul.Nadbrzeşna 29.
27) Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej-Zdroju
ul.Zdrojowa 1.
28) Schronisko
Turystyczne
Stanica
Harcerska
w Piwnicznej-Zdroju Kosarzyska.
29) Bacówka na Obidzy E.Polakiewicz Obidza 17a, Piwniczna-Zdrój.
30) Ośrodek ”Beskid” J.Kanarek Zagrody 21a PiwnicznaZdrój.
31) Pensjonat Cisakówka Kosarzyska 115 PiwnicznaZdrój.
32) Prowincja Polska Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny Śmigowskie 110,
Piwniczna-Zdrój.
II. Pokoje do wynajĉcia:
1) Adamuszek Zdzisława zam.Wilcze Doły 54, PiwnicznaZdrój.
2) Barnowski Jan Obidza 7, Piwniczna-Zdrój.
3) Cisak Violeta Obidza 1, Piwniczna-Zdrój.
4) Dudziak Stanisław ul.Krakowska 16 Piwniczna-Zdrój.
5) Gałkowski Andrzej ul.Marciszewskiego 8 PiwnicznaZdrój.
6) Gałysa Małgorzata ul.Nadbrzeşna 52 Piwniczna-Zdrój.
7) Gawra pokoje gościnne A.K.Ogórek Wilcze Doły
1 Piwniczna-Zdrój.
8) Indyk Ewa ul.K. Wielkiego 21 Piwniczna-Zdrój.
9) Kulska Krzysztof Kosarzyska 112 Piwniczna-Zdrój.
10) Kocik Zdzisław Zagrody 14 Piwniczna-Zdrój.
11) Kolejarz A.Gondek ul.Gąsiorowskiego 7 PiwnicznaZdrój.
12) Kossowska Antonina ul.Sobieskiego 2 PiwnicznaZdrój.
13) Kulig Maria ul.Partyzanów 4, Piwniczna-Zdrój.
14) Lach Stanisława Sucha Dolina 22 Piwniczna-Zdrój.
15) Lisowska Ewa ul.Leśna 3 Piwniczna-Zdrój.
16) Majewska Ewa ul.Szczawnicka 9 Piwniczna-Zdrój.
17) Maślanka Kazimierz Kosarzyska 53 Piwniczna-Zdrój.
18) Miczek Jan ul.Kościuszki 6 Piwniczna-Zdrój.
19) Mróz Helena ul.Szczawnicka 38 Piwniczna-Zdrój.
20) Musialska Teofila Kosarzyska 26 Piwniczna-Zdrój.
21) Nowak Renata Kosarzyska 68 Piwniczna-Zdrój.
22) Ogorzały Anna Kosarzyska 74a Piwniczna-Zdrój.
23) Paluch Szymon ul.Kościuszki 5 Piwniczna-Zdrój.
24) Porębska Jadwiga Kosarzyska 22 Piwniczna-Zdrój.
25) Potok Stanisław ul.Partyzantów 9 Piwniczna-Zdrój.
26) Radzio Adam ul.Szczawnicka 94 Piwniczna-Zdrój.
27) Śmigowska Maria Kosarzyska 91 Piwniczna-Zdrój.
28) Śmigowska Sabina ul.Partyzantów 5a PiwnicznaZdrój.
29) U Misia E.Polakiewicz L.Dulak Kosarzyska 74 Piwniczna-Zdrój.
30) Willa Folusz Kosarzyska 2 Piwniczna-Zdrój.
31) Willa Mirabelka Soons Thomas Zagrody 24B Piwniczna-Zdrój.
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32) Willa Szczęsna Dropek Juliusz ul.Gąsiorowskiego
10 Piwniczna-Zdrój.
33) Wolańska Maria ul.Şródlana 8 Piwniczna-Zdrój.
34) Woŝniak Lidia ul.Nadbrzeşna 71 Piwniczna-Zdrój.
35) Zieliński Ryszard ul.Partyzantów 5 Piwniczna-Zdrój.
36) Şywczak Maria ul.Nadbrzeşna 62 Piwniczna-Zdrój.
37) Chata w górach „Pod Kamiennym Groniem” Maślanka Piotr ul.Sobieskiego 8 Piwniczna-Zdrój.
38) Dobosz Paweł Kosarzyska 10 Piwniczna-Zdrój.
39) Dom Babci Marii K.Pietkiewicz ul.Daszyńskiego 9A
Piwniczna-Zdrój.
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III. Gospodarstwa Agroturystyczne:
1) Gumulak Halina i Wiesław „Gazdówka” Sucha Dolina
19 Piwniczna-Zdrój.
2) Gospodarstwo Agroturystyczne M.M. Porębski Sucha
Dolina 20b Piwniczna-Zdrój.
3) Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze” L.T. Porębski Sucha Dolina 20a Piwniczna-Zdrój.
4) Widomski Wiesław Łomnickie 1 Piwniczna-Zdrój.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

5449

5450
5450

UCHWAŁA NR X/64/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
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 póŝn. zm.) oraz art. 9a
ust. 15
ustawy
z dnia
29
lipca
2005
r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.)
Rada Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju uchwala co
następuje:

jego funkcjonowania stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój .
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 1. Uchwala się regulamin określający tryb,
sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
Załącznik
do uchwały nr X/64/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Uchwała ustala tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2. Uchwała ustala szczegółowe warunki funkcjonowania
Grup Roboczych.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele podmiotów działających na terenie
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.
5. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piwnicznej -Zdroju.
§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
1. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta
i Gminy Piwniczna –Zdrój.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta
i Gminy Piwniczna –Zdrój, a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.
3. W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- straşy Granicznej,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowej,
- kuratorów,
- kościoła,
- sądu,
- podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rzecz przeciwdziałania przemocy.
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4. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest
wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu wśród
jego członków.
§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Członków zespołu interdyscyplinarnego odwołuje
Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego
następuje z chwilą:
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7. Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa się
w terminie nie dłuşszym niş 7 dni od daty wpływu
wniosków. W sytuacjach nagłych posiedzenie zespołu odbywa się w trybie natychmiastowym ( 2 dni od
daty wpływu wniosku).
8. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami
zespołu telefonicznie, bądŝ za pośrednictwem korespondencji.

- naruszenia zasad współpracy,

9. Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego jest
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w PiwnicznejZdroju, bądŝ siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.

- naruszenia zasady zaufania, poufności i danych
uzyskanych przy realizacji zadań,

10. Podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego
następuje:

- zmiany miejsca zatrudnienia,

- niezrealizowania zadań zespołu,

- ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu,

- 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego w ciągu
roku kalendarzowego,

- ustalenie planu pomocy,

- złoşenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z pełnionej funkcji przez członka zespołu lub teş
przez przedmiot wchodzący w skład zespołu interdyscyplinarnego .
§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają
się w zaleşności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niş raz na trzy miesiące.
2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój.
3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez :
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagroşonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moşliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.
4. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu
interdyscyplinarnego moşe złoşyć kaşda instytucja
z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, jak równieş
osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela
będącego członkiem zespołu.
5. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia składa się
do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu,
bądŝ wg. miejsca zamieszkania ofiary – grupę roboczą współpracująca z zespołem interdyscyplinarnym.

- podział zadań,
- ustalenie terminu wykonania zadania,
- monitoring działań,
- realizacja zadań ustawowych.
11. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialni są za realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do ich rzetelnego wykonania i monitorowania
w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, analizowanie zadań, które
wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu
realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań
ustala przewodniczący zespołu w porozumieniu
z członkami tegoş zespołu. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu
wspierania osoby pokrzywdzonej jak równieş
sprawcy przemocy w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.
12. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego o realizacji
poszczególnych zadań sporządzają wykaz działań,
który po okresie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia zespołu członkowie przesyłają do przewodniczącego zespołu celem przeprowadzenia monitoringu działań w ramach prac zespołu. Wzór wykazu działań i monitoringu określa przewodniczący
zespołu.
13. Za termin zakończenia pracy zespołu interdyscyplinarnego w indywidualnym przypadku uwaşa się
moment usamodzielnienia ofiary przemocy domowej.
14. Ze spotkań zespołu interdyscyplinarnego sporządza
się protokół, który podpisuje przewodniczący.
Do protokołu dołącza się listę obecności.
15. Zespół interdyscyplinarny moşe tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
§ 5. Szczegółowe warunki funkcjonowania grup
roboczych
1. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy robocze.
2.

Posiedzenia grup roboczych
w zaleşności od potrzeb.

odbywają

się
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3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- straşy granicznej,
- prokuratury,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Do zadań grup roboczych naleşy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagroşonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
5.

Prace w grupach roboczych są prowadzone
w zaleşności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

6. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w terminie
nie dłuşszym niş 7 dni od daty wpływu wniosku.
W sytuacjach nagłych posiedzenie grupy roboczej
odbywa się w trybie natychmiastowym (2 dni od daty wpływu wniosku).
7. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami
grup roboczych telefonicznie, bądŝ za pośrednictwem korespondencji.
8. Miejscem spotkań grup roboczych jest siedziba
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju bądŝ siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.
9. Podczas posiedzeń grup roboczych następuje :
- Ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu,
- ustalenie planu pomocy,
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10. Członkowie grup roboczych odpowiedzialni są za
realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do ich
rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą
i ofiara przemocy, analizowanie zadań, które wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań
ustala przewodniczący zespołu w porozumieniu
z członkami tychşe grup. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu
wspierania osoby pokrzywdzonej jak równieş
sprawcy przemocy w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.
11. Członkowie grup roboczych o realizacji poszczególnych zadań sporządzają wykaz działań, po okresie
6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia zespołu
członkowie przesyłają do przewodniczącego zespołu celem przeprowadzenia monitoringu działań
w ramach prac zespołu.
12. Za termin zakończenia pracy grup roboczych
w indywidualnym przypadku uwaşa się za moment
usamodzielnienia ofiary przemocy domowej.
13. Ze spotkań grupy roboczej sporządza się protokół,
który podpisuje przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych wykonują zadnia w ramach obowiązków
słuşbowych lub zawodowych.
2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc
w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a takşe innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody wiedzy osób, których dane te
dotyczą.
3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zobowiązani są do zachowania poufności
wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji. Obowiązek ten rozciąga się takşe na okres po
ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym
lub w grupach roboczych.

- podział zadań,
- ustalenie terminu wykonania zadania,

Przewodniczący Rady
Adam Musialski

- monitoring działań,
- realizacja zadań ustawowych.
5450

5451
5451

UCHWAŁA NR XIII/75/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 usta-

wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008
ze zmianami)
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Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/317/06 Rady Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych, ze zmianami w uchwałach Nr XXIX/182/08
z dnia 28 listopada 2008 r. i Nr XLII/301/09 określone
w § 1. stawki opłat zmienia się na:

Poz. 5451,5452,5453

w pkt 2 - 270,00 zł
w pkt 3 - 30,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Piwnicznej-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

w pkt 1 - 30,00 zł
5451

5452
5452

UCHWAŁA NR XII/123/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie
utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
Na podstawie art. 7 ust. l, art. 9 ust. l, art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h, oraz art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12
ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z póŝn. zm.)
je:

związanych z bieşącym utrzymaniem dróg, mostów
i chodników, w tym. m.in.:
a) organizacja letniego i zimowego utrzymania dróg,
b) koordynacja i nadzór nad bieşącymi remontami
dróg, chodników i mostów,
c) uzgodnienia lokalizacji zjazdów,
d) sprawy związane z zajęciem pasa drogowego,
e) sprawy związane z zaliczeniem i pozbawieniem
dróg gminnych kategorii dróg publicznych,
f) inne sprawy związane z zarządzaniem drogami
gminnymi,"

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastĉpu-

§ 1. W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały
Nr VII/83/201l Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 201 l r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki
budşetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu" wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 3 pkt 1 lit. a) otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„a) prowadzenie składowiska odpadów komunalnych
w Podegrodziu,"
2) Paragraf 3 pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„7) pełnienie funkcji zarządu dróg gminnych
i wykonywanie obowiązków z tym związanych, polegających w szczególności na prowadzeniu spraw

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budşetowej
pod
nazwą
„Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Podegrodziu", nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

5452

5453
5453

UCHWAŁA NR XII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAŁE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie: Nadania nazwy ulicy położonej w Cianowiach
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. z póŝniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:

§ 1. W miejscowości Cianowice przy granicy
z obrębem Skała - wieś nadaje się ulicy - oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 548 dotychczas bezimiennej biegnącej od drogi wojewódzkiej 794 Skała Kraków w kierunku wschodnim do drogi Skała-Rzeplin
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(oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3041) nazwę "Do Cegielni". Budynki zlokalizowane w obrębie
Cianowice będą miały numery parzyste zaś budynki
zlokalizowane przy tej ulicy w obrębie Skała - wieś będą
miały numery nieparzyste.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
5453

5454
5454

UCHWAŁA NR XII/131/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23
poz.220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Dz. Nr 40 poz. 230,
Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,
poz. 1726) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu Gminy o kwotę
1 486 441 zł w tym:
1) zwiększa się dochody bieşące o kwotę
1 706 859 zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
220 418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budşetu Gminy o kwotę
1 486 441 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) zwiększa
się
wydatki
bieşące
o kwotę
1 397 216 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
89 225 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budşecie
Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 , 2.1 i 2.2
§ 3. W załączniku Nr 1 do Uchwały budşetowej
Miasta i Gminy Skawina na rok 2011 Nr III/34/2011
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011 r. –
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budşetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2011,
wprowadza się zmiany w następujący sposób:
w dziale 801, kwotę „1 914 000”, zastępuje się kwotą
„2 169 000”, w rozdziale 80104 kwotę „220 000” zastępuje się kwotą „340 000” oraz kwotę „680 000”
zastępuje się kwotą „560 000”, w rozdziale 80110
kwotę „864 000” zastępuje się kwotą „1 119 000”.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budşetowej Miasta
i Gminy Skawina na rok 2011 otrzymuje brzmienie,
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/131/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.

l.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dział
710

756

801

852

853

900

Nazwa - Treņć
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
w tym:
a) dochody bieşące
w tym:
- wpływy z usług (§ 0830)

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym:
a) dochody bieşące
w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş
napojów alkoholowych (§ 0480)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
- podatek od czynności cywilnoprawnych
(§ 0500)

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia
5 000
5 000
5 000

1 376 600

1 376 600
1 165 000
36 000
45 600
20 000

110 000

OŅWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
a) dochody bieşące
w tym:
- grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od
osób fizycznych (§ 0570)
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)

3 829

POMOC SPOŁECZNA
w tym:
a) dochody bieşące
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

1 227

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
a) dochody bieşące
w tym:
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)

3 300

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
w tym:
a) dochody bieşące

3 829
1 695
2 134

1 227
1 227

3 300
3 300

316 903
316 903
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w tym:
- wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieşących
jednostek sektora finansów publicznych
(§ 2440)

7.

921

307 643
9 260

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym:
b) dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków,
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budşetu środków
europejskich (§ 6207)

220 418

OGÓŁEM DOCHODY:

220 418

220 418
220 418

1 706 859

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/131/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
l.p.
1.

Dział

Rozdział

010
01008

2.

801

Nazwa - Treņć

80103

80104

80110

80147

Zwiĉkszenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15 000

Melioracje wodne
w tym:
a) wydatki bieşące

15 000

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

Zmniejszenia

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieşące
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieşące

15 000

1 278 995
681 300
681 300
10 000
10 000

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieşące

186 000

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieşące

220 000

Biblioteki pedagogiczne
w tym:

186 000

220 000
1 695
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a) wydatki bieşące
80148

3.

851
85154

4.

852
85295

5.

853

85305

6.

854
85415

7.

900

90003

90095

8.

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieşące

921

92195

180 000

45 600

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieşące

45 600
45 600

POMOC SPOŁECZNA

1 227

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieşące

1 227
1 227

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

25 000

Żłobki
w tym:
a) wydatki bieşące

25 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

37 134

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieşące

37 134

25 000

37 134

15 000

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieşące

307 643
15 000
15 000
9 260
9 260

220 418

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalnoņć

316 903

307 643

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieşące

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92120

180 000

OCHRONA ZDROWIA

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
90001

1 695

2 000
2 000
2 000

220 418
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w tym:
b) wydatki majątkowe

220 418

OGÓŁEM:

235 418

1 721 859

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XII/131/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
l.p.
1.

Dział

Rozdział

010
01008

2.

801

Nazwa - Treņć

80103

80104

80110

80147

Zwiĉkszenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15 000

Melioracje wodne
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych

15 000

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

Zmniejszenia

Szkoły podstawowe
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

15 000
15 000

1 278 995
681 300
681 300
681 300

10 000
10 000
10 000

Przedszkola
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

186 000

Gimnazja
w tym:
- dotacje na zadania bieşące

220 000

Biblioteki pedagogiczne
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

186 000
186 000

220 000
1 695
1 695
1 695
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Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych

180 000
180 000
20 000
160 000

OCHRONA ZDROWIA

45 600

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych

45 600
45 600
4 000
41 600

POMOC SPOŁECZNA

1 227

Pozostała działalnoņć
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 227
1 227

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

25 000

Żłobki
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

25 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

37 134

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

37 134

25 000
25 000

37 134

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA

15 000

Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych

15 000

Pozostała działalnoņć

9 260

15 000
15 000

9 260
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w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych

OGÓŁEM:

9 260
9 260

15 000

1 412 216

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XII/131/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
l.p.
1.

Dział

Rozdział

900

90001

2.

921

Nazwa - Treņć

92195

Zwiĉkszenia

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA

307 643

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
- Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego - Park
technologiczny w ramach MRPO

307 643

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92120

Zmniejszenia

307 643
307 643

307 643

220 418

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
- Remont Adaptacyjny Dworu
Dzieduszyckich w Radziszowie
Pozostała działalnoņć
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
- Multicentrum w Skawinie. Multimedialny
punkt dostępu do Internetu i usług publicznych
OGÓŁEM:

2 000
2 000
2 000
2 000

2 000

220 418

220 418
220 418

220 418

220 418

309 643

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/131/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2011 w złotych
Dział

1
010

Rozdział

§

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

dla jednostek sektora
finansów publicznych

2

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

5

6

01008

Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących
600

23 383
23 383
23 383

Transport i łącznoņć
60004

5 910 000
2 760 000

Lokalny transport
zbiorowy
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

60014

Drogi publiczne powiatowe

3 150 000
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

75020

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe

3 150 000

14 000
14 000
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

750

2 760 000

14 000

41 796
41 796

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
7
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Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

754

75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy powiatowe
Państwowej Straşy
Poşarnej

68 160

25 000

25 000

Ochotnicze straşe
poşarne

106 000
Dotacje celowe
z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczonych do
sektora finansów
publicznych

801
80101

Oņwiata
i wychowanie
Szkoły podstawowe

106 000

100 000

Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących
80104

106 000

68 160

Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
75412

41 796

93 160

Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz
celowy
75411

Poz. 5454

Przedszkola
Dotacja podmiotowa
z budşetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

2 169 000

100 000
100 000

900 000
340 000
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Dotacja podmiotowa
z budşetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty
prowadzonej przez
osobę prawną inną
niş jednostka samorządu terytorialnego
lub osobę fizyczną
80110

560 000

Gimnazja

1 119 000
1 119 000

Dotacja podmiotowa
z budşetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty
prowadzonej przez
osobę prawną inną
niş jednostka samorządu terytorialnego
lub osobę fizyczną
80195

Pozostała działalność

150 000
150 000

Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego
851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe
z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

85154

108 889
15 000
15 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

30 000
Dotacje celowe
z budşetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
poşytku publicznego

85158

Izby wytrzeŝwień
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

85195

Pozostała działalność

30 000

30 000

52 500
52 500

41 389
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Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

852
85295

Poz. 5454
41 389

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

94 000
94 000
94 000

Dotacje celowe
z budşetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
poşytku publicznego
854
85412

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieşy
szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy

70 000
70 000

Dotacje celowe
z budşetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
poşytku publicznego
900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

70 000

1 192

10 000
Dotacje celowe
z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do
sektora finansów
publicznych

90002

Gospodarka odpadami

10 000

10 000

1 192
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Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

921

92105

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania
w zakresie kultury

Poz. 5454
1 192

4 427 500

40 000
Dotacje celowe
z budşetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
poşytku publicznego

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki
Dotacja podmiotowa
z budşetu dla samorządowej instytucji
kultury

92118

Muzea
Dotacja podmiotowa
z budşetu dla samorządowej instytucji
kultury

92120

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

3 732 500

580 000
580 000

115 000
115 000

50 000

Dotacje celowe
z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
926

40 000

3 732 500
Dotacja podmiotowa
z budşetu dla samorządowej instytucji
kultury

92116

90 000

50 000

391 500
391 500
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Dotacje celowe
z budşetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
poşytku publicznego

391 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
5454

5455
5455

UCHWAŁA NR XII/140/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomoņci zajĉtych na potrzeby działalnoņci
gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm./ art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm./ Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących
nowych inwestycji i tworzących nowe miejsca
pracy, wprowadza się zwolnienia w podatku od
nieruchomości, zwanego dalej „podatkiem”.
Zwolnienie przysługuje w okresie nie dłuşszym niş
trzy lata od dnia jej przyznania, pod warunkiem
utrzymania przez cały ten okres zwiększonego poziomu zatrudnienia, powstałego w wyniku utworzenia nowych miejsc pracy.
2. Przez nowe inwestycje, o których mowa w ust. 1,
rozumie się nowo wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę budynki i budowle w których
jest prowadzona działalność gospodarcza.
3. Przez nowe inwestycje o których mowa w ust. 1
rozumie się równieş przebudowę i nadbudowę juş
istniejącego budynku na podstawie pozwolenia na
budowę.
4. Zwolnienie związane z inwestycją określoną w ust.
3 dotyczy tylko tej części, która została przebudowana lub nadbudowana,
5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 2.000 zł. za kaşde
utworzone nowe miejsce pracy pod warunkiem
utworzenia:
1/ co najmniej 2 miejsc pracy w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
2/ co najmniej 10 miejsc pracy w przypadku małego przedsiębiorcy,

3/ co najmniej 25 miejsc pracy w przypadku średniego przedsiębiorcy,
4/ co najmniej 50 miejsc pracy w przypadku innego przedsiębiorcy, i zatrudnienia na tych miejscach nowych pracowników.
6. W przypadku, gdy kwota podatku jest nişsza od
wartości przysługującego zwolnienia, zwolnienie
obowiązuje tylko do wielkości naliczonego podatku.
§ 2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia,
o którym mowa w § 1 ust. 5 jest dokonanie przed
rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru ubiegania się o pomoc.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
1. Podstawą przyznania zwolnienia określonego w § 1
jest pisemny wniosek podatnika do którego naleşy
załączyć:
1/ pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu,
2/ pozwolenie na uşytkowanie wybudowanego
obiektu lub zawiadomienia o oddaniu do uşytkowania, wydane przez właściwy organ,
3/ oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami
wobec Gminy Skawina
4/ potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru
działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
5/ zaświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy
de minimis przez przedsiębiorcę w okresie
3 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających
dzień
złoşenia
wniosku
wraz
z zaświadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis
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6/ zgłoszenie obowiązku podatkowego, wynikającego z ustaw podatkowych,
7/ rachunek zysków i strat,
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

Poz. 5455
zwolnienia wraz z naleşnymi odsetkami za zwłokę
od zaległości podatkowych liczonymi od dnia
otrzymania zwolnienia.
§ 6.

1. Zwolnienie określone w § 1 będzie przyznane, jeşeli
oddanie do uşytkowania wybudowanego obiektu
lub zawiadomienie o oddaniu do uşytkowania, wydane przez właściwy organ nastąpi po wejściu
w şycie niniejszej uchwały.

1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały
jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de
minimis /Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28 grudnia
2006r./.

2. Przedsiębiorca moşe złoşyć wniosek o przyznanie
zwolnienia określonego w § 1 nie póŝniej niş
w terminie 6 miesięcy od dnia oddania do uşytkowania wybudowanego obiektu lub zawiadomienia
o oddaniu do uşytkowania, wydane przez właściwy
organ.

2. Podmiot prowadzący działalność moşe uzyskać
pomoc o której mowa w § 1, jeşeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat kalendarzowych nie przekracza
kwoty stanowiącej równowartość 200 tyś. euro.

3. Złoşony wniosek po upływie terminu określonego
w ust. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia
od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do dnia 31 stycznia
kaşdego roku kalendarzowego przedłoşyć bez wezwania organowi podatkowemu:

§ 4.

§ 5.
1.

Przedsiębiorca
w przypadku:

traci

prawo

do

zwolnienia

1/ postawienia podatnika w stan likwidacji z dniem jej ogłoszenia
2/ ogłoszenia upadłości podatnika - z dniem jej
ogłoszenia,
3/ naruszenie przez podatnika obowiązków określonych w niniejszej uchwale - od dnia niedopełnienia obowiązku,
4/ podanie nieprawdziwych danych co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia – za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia,

1/ zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej
w ciągu trzech kolejnych latach kalendarzowych
wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami
o pomocy de minimis.
2/ informację o poziomie zatrudnienia.
4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych
w uchwale, w tym takşe sprawdzenia zgodności ze
stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

5/ zbycie nieruchomości, zmiany właściciela,
przekształcenia i podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym
zwolnieniem – z dniem zbycia, zmiany, przekształcenia, podziału,

5. Przedsiębiorca, na şądanie organu podatkowego,
przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem
stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od
podatku od nieruchomości.

6/ powstania zaległości z zapłatą zobowiązań
w stosunku do Gminy Skawina – z dniem powstania zaległości,

ku.

7/ spadek poziomu zatrudnienia, będącego podstawą przyznania zwolnienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia określonego w ust. 4 podatnik zobowiązany Jest do zwrotu
całej nienaleşnie otrzymanej pomocy w postaci
zwolnienia w podatku od nieruchomości w terminie
15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie

§ 7. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2013 ro§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert RZEPISKO
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert RZEPISKO
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/140/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert RZEPISKO
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UCHWAŁA NR IX/45/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Słopnice
Na podstawie art.18 ust.2,pkt 1, art.40ust.2 pkt 2,
art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. z 2010r. Dz.U.Nr 17, poz. 95

ze zmianami) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/34/03 Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Słopnice ( Dziennik Urzędowy Województwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528

– 35919 –

Małopolskiego Nr 190, poz. 2396), zmienionej uchwałami Rady Gminy Słopnice: Nr XIII/75/04 z dnia 25 marca
2004r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 169, poz. 2041), Nr XXX/155/09 z dnia 30 paŝdziernika 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego Nr 728, poz.5562 ) załącznik nr 3 do
uchwały
otrzymuje
nową
treść
w brzmieniu:
„Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:
1. Gimnazjum w Słopnicach.

Poz. 5456,5457

6. Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach.
7. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach."
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Słopnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach.
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach.
5. Urząd Gminy w Słopnicach.
5456

5457
5457

UCHWAŁA NR X/52/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy
Słopnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1
i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póŝn.
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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 17,
poz. 95 z póŝn. zm.)Rada Gminy Słopnice uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton,
o którym mowa w art. 8 pkt 1 Ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton, o których
mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, o których mowa w art.
8 pkt 5 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt
7 Ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych
w zaleşności od liczby miejsc do siedzenia - jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton, o którym
mowa w art. 8 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych - w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton o którym
mowa w art. 8 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych - w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton, o którym mowa
w art. 8 pkt 6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/152/09 Rady
Gminy Słopnice z dnia 30 paŝdziernika 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 5457
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych okreņlonych w § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 uchwały.

Lp.

Parametry:
- dopuszczalna masa całkowita

1
1.1

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

500,00

1.2

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

650,00

1.3

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

800,00

2
2.1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych
- w zł

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej
od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1400,00

3.1
4
4.1

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton i poniżej 12 ton
750,00
od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia
mniej niż 30 miejsc
800,00

4.2

równa lub wyższa niż 30 miejsc

3

1400,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
Stawki podatku od ņrodków transportowych okreņlonych w § 1 pkt. 5 uchwały.
Lp.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Parametry : dopuszczalna masa całkowita,
liczba osi, rodzaj zawieszenia
od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej - dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w zł

1050,00
1100,00
1100,00
1150,00
1200,00
1250,00
1150,00
1400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 528
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

– 35921 –

od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej - trzy osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
od
samochodu
o dopuszczalnej masie całkowitej - cztery osie i wiĉcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 29 i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Poz. 5457

1300,00
1350,00
1350,00
1450,00
1450,00
1500,00
1550,00
1600,00
1650,00
1700,00
1750,00
1800,00
ciężarowego

1800,00
1850,00
1850,00
1900,00
1950,00
2000,00
2100,00
2600,00
2200,00
2650,00
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 5457
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych okreņlonych w § 1 pkt. 6 uchwały.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

Parametry : dopuszczalna masa całkowita zespołu Wysokość stawek rocznych podatku od środków
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
transportowych w zł
ciągnik balastowy + przyczepa ,
liczba osi, rodzaj zawieszenia
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów - dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
950,00
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
1050,00
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
1150,00
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
1250,00
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
1350,00
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
1450,00
nie mniej niż 31 ton i wiĉcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
1600,00
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
2100,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów - trzy osie i wiĉcej
nie mniej niż 12 i mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
1600,00
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
2000,00
nie mniej niż 40 ton i wiĉcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
2000,00
zwieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
2700,00
\
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 5457
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych okreņlonych w § 1 pkt. 7 uchwały.
Lp.

Parametry: dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy, liczba osi, rodzaj zawieszenia

1

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masĉ całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) - jedna oņ

1. 1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zwieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych

1.2

1.3

Wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w zł

600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00

2

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masĉ całkowitą( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego ) - dwie osie

2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zwieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 38 ton i wiĉcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
Inny system zawieszenia osi jezdnych

2.2

2.3

2.4

850,00
900,00
950,00
1000,00
1100,00
1450,00
1300,00
1850,00

3

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masĉ całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) - trzy osie i wiĉcej

3.1

nie mniej niż 12 i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 38 ton i wiĉcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
inny system zawieszenia osi jezdnych

3.2

1000,00
1100,00
1100,00
1400,00
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR X/53/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 19 pkt. 1
lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póŝn. 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 (Dz.
U. z 2010 r, Nr 17, poz. 95 z póŝn. zm.) Rada Gminy
Słopnice uchwala, co nastĉpuje:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 4,00 zł od
1 m2 powierzchni uşytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

§ 1.

§ 2.

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Słopnice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego –
0,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,50 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,

1. Określa się wysokość dziennej opłaty targowej
30 złotych.
2. Opłata targowa pobierana będzie przez inkasenta na
wszystkich punktach sprzedaşy.
3. Całość zainkasowanych kwot z tytułu opłaty targowej
wpłacana będzie w kasie Urzędu Gminy do dnia 1 –
ego następnego miesiąca.
4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta
w wysokości 20%.
5. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Tadeusza Florka.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/46/07 Rady Gminy
Słopnice z dnia 30 paŝdziernika 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR X/54/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póŝn. 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 praw-

nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z póŝn. zm.), Rada
Gminy Słopnice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na działalność
kulturalną i sportową.
2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele ochrony
przeciwpoşarowej.

Dziennik Urzędowy
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3. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako
drogi.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, gruntów, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 2012 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/48/07 Rady Gminy
Słopnice z dnia 30 paŝdziernika 2007 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

5459

5460
5460

UCHWAŁA NR X/56/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
Działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591,z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy Słopnice uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetowe na rok 2011
o kwotę 128 738 zł. w tym:
a) dochody bieşące o kwotę 88 738 złotych,
b) dochody majątkowe o kwotę 40.000 złotychzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W uchwale budşetowej na 2011 rok Rady
Gminy Słopnice nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010
roku zmienia się załącznik nr 2.2 „Plan wydatków
majątkowych budşetu Gminy Słopnice na 2011 rok”,
który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budşetowy po przeprowadzonych
zmianach wynosi 2.149.960,63 złotych. Ŝródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Słopnice.

2. Zwiększa się wydatki budşetowe na rok 2011
o kwotę 128 738 złotych w tym:

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Słopnice.

a) wydatki bieşące o kwotę 78 738 zł.,
b) wydatki majątkowe budşetu o kwotę 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE
Dz.
630

Rozdz.

§

63003

W tym:
6300

750
75023
W tym:
0920
756

Nazwa
TURYSTYKA
Dochody majątkowe:
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zmniejszenie
0,00
0,00

Zwiĉkszenie
40 000,00
40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00
0,00

5 000,00
5 000,00

54 000,00

59 000,00
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75615
W tym:
0310
75616
W tym:
0320
0330
0340
0360
0500
0910
75618
W tym:
0970
75621
W tym:
0010
758
75801
W tym:
2920
852
85214
W tym:
2030
854
85415
W tym:
2030
RAZEM:
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe

– 35926 –

Poz. 5460

Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego,
podatku od czynnoņci cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego,podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody bieżące:
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Dochody bieżące:
Wpływy z róşnych dochodów
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budşetu państwa
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
na realizację własnych zadań bieşących gmin
(związków gmin)
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
na realizację własnych zadań bieşących gmin
(związków gmin)

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00
5 000,00

4 000,00

24 000,00

4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24 000,00
0,00
3 000,00
5 000,00
3 500,00
9 000,00

0,00

3 500,00

50 000,00

0,00

50 000,00
50 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00
30 000,00
2 829,00

0,00

2 829,00

0,00
0,00

2 829,00
2 829,00
12 348,00

0,00

12 348,00

0,00

12 348,00

0,00

12 348,00

0,00
0,00
0,00

63 561,00
63 561,00
63 561,00
63 561,00

54 000,00

182 738,00

54 000,00

142 738,00

0,00

40 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE
Dz.
600

Rozdz.
60017
1.

630
63003
1.
801
80101
1
1.2
852
85214
3
854
85415
3

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnĉtrzne
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieşące
wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

RAZEM:

Zmniejszenie
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zwiĉkszenie
0,00
0,00
0,00

0,00

2 829,00

0,00

12 348,00

0,00

12 348,00

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

12 348,00
12 348,00
63 561,00
63 561,00
63 561,00
63 561,00
138 738,00

10 000,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
2 829,00
2 829,00
2 829,00
2 829,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SŁOPNICE NA 2011 ROK
Dział
010

Rozdział
01010

01095

600
60014

Nazwa - opis zadania inwestycyjnego
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: inwestycje:
1.Budowa wodociągu w Słopnicach – etap VII
2.Budowa wodociągu w Słopnicach – przyłącza indywidualne
3.Budowa wodociagu- dokumentacja
4. Budowa wodociągu- etap VIII
Pozostała działalność
w tym: inwestycje:
1. Przebudowa drogi Folwark

Plan
838 500,00
790 000,00
790 000,00
600 000,00
75 000,00
10 000,00
105 000,00
48 500,00
48 500,00
48 500,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym: inwestycje
1.Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach
ciagu dróg powiatowych nr 1613K,1614k,1616K,1615K na terenie

845 750,00
300 000,00
300 000,00
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60016

60017

60078

630
63003

700
70005

754
75411
75412

801
80101

80104

900
90001

90015

926
92601
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Powiatu Limanowskiego II etap- pomoc finansowa
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.Budowa dróg gminnych
2. Zakupy inwestycyjne
Drogi wewnĉtrzne
w tym: inwestycje
1. Przebudowa dróg
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym: inwestycje
1. Odbudowa drogi Mogielica
2. Odbudowa dróg Czeczotki i Przysop

Poz. 5460
300 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
230 750,00
230 750,00
230 750,00
295 000,00
295 000,00
150 000,00
145 000,00

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1. Zakupy inwestycyjne

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym: zakupy inwestycyjne
1. Wykup gruntów

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1. Zakupy inwestycyjne
Ochotnicze straże pożarne
1. Zakupy inwestycyjne

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

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Słopnic
poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. Modernizacja placu przy Szkole Nr 1 w Słopnicach
3. Zakup wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 1
4. Wykonanie placu manewrowego przy Szkole Nr 1
Przedszkola
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 772 214,70
1 737 214,70
1 737 214,70

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym: inwestycje
1.Budowa oczyszczalni ņcieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej
w Gminie Słopnice
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Oswietlenie ulic, placów i dróg
w tym: inwestycje
1.Wykonanie oņwietlenia

3 820 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1. Modernizacja centrum miejscowoņci Słopnice

1 566 214,70
1 508 214,70
60 000,00
65 000,00
46 000,00
35 000,00
35 000,00

3 400 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
40 000,00
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30 000,00

2. Zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM:

7 466 464,70
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
Józef Filipiak

5460

5461
5461

UCHWAŁA NR XIII/88/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr 476 k.m. 12 w miejscowoņci Zadroże i nr 230 k.m. 4
w miejscowoņci Milonki do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami / i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 19 poz. 115 z póŝn. zm./ - po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Olkuszu
Nr 222/28/IV/2011 z dnia 15.06.2011 r. Rada Gminy
Trzyciąş uchwala co następuje:

Szczegółowe połoşenie i bieg drogi określa mapa
stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę
połoşoną na działkach nr 476 k.m. 12 w miejscowości
Zadroşe i nr 230 k.m. 4 w miejscowości Milonki.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąş
Lucjan Gajda

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XIII/89/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 99 k.m. 10 w miejscowoņci Glanów do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami / i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 19 poz. 115 z póŝn. zm./ - po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Olkuszu
Nr 223/28/IV/2011 z dnia 15.06.2011 r. Rada Gminy
Trzyciąş uchwala co następuje:

Glanów. Szczegółowe połoşenie i bieg drogi określa
mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę
połoşoną na działce nr 99 k.m. 10 w miejscowości
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§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XI/145/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27.10.2004 r. w sprawie stawek
opłat za zajĉcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka na cele nie
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art.40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj.: Dz. U z 2007 r., Nr 19, poz.115 z póŝn. zm.), Rada
Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXII/219/2004 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 27 paŝdziernika 2004 r. w sprawie
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych połoşonych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka na
cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 18, poz. 105 z póŝn. zm) wprowadza
się następujące zmiany:

1) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) za 1 m2 powierzchni reklamy – 1,50 zł, z zastrzeşeniem pkt. 5"
2) w § 4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu:
„5) na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku
komunikacji zbiorowej dla podmiotów, które
na własny koszt wybudowały wiaty przystankowe
0,08 zł"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR XVI/219/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art.7 ust. 1,2, 3 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007 r.
Nr 19 poz. 115 z póŝn. zmianami) po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Tatrzańskiego – RADA MIASTA ZAKOPANE – uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ulicę Zaryckiego w Zakopanem zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych na odcinku od
skrzyşowania z ulicą Krzeptówki /droga wojewódzka nr 958/ do potoku „Cicha Woda” o długości
440,00 mb oraz odcinek drogi bocznej o długości
44,56 mb.
2. Ulica Zaryckiego zlokalizowana jest na działkach
ewidencyjnych nr: 15/2, 15/3, 16/2, 18/4, 18/5, 18/7,
19/2, 24/2, 91/2, 97/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2,
104/2, 105/2, 106/2, 364/5, 372/2, 372/3, 373/2, 389/2,

390/2, 392/2, 393/2, 395/2, 397/2, 400/2, 524/2, 525/2,
17, 23, 363, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 396, 398 i 399
obr 153.
§ 2. Szczegółowe połoşenie i przebieg ulicy Zaryckiego wymienionej w § 1 jest przedstawione na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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POROZUMIENIE
z dnia 31 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie wspólnego zorganizowania obchodów 93 rocznicy odzyskania przez Polskĉ niepodległoņci
Zawarte w dniu 31.10. 2011 roku w Kościelisku pomiędzy:
Gminą Koņcielisko z siedzibą w Kościelisku, ul. Strzelców Podhalańskich 44 reprezentowaną przez
Bohdana Pitonia – Wójta Gminy Kościelisko
za kontrasygnatą Skarbnika – Stanisławy Czubernat,
zwaną w treści niniejszego Porozumienia „Gminą Kościelisko”,
a
Gminą Miasto Zakopane z siedzibą w Zakopanem,
ul. Kościuszki 13 reprezentowaną przez:
Janusza Majchra – Burmistrza Miasta Zakopane
za kontrasygnatą Skarbnika - Heleny Mamcarz,
zwaną w treści niniejszego Porozumienia „Gminą Miasto Zakopane ”
§ 1. Strony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz
art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
08.03.1990 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zm.) postanawiają wspólnie zorganizować obchody
93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
§ 2. W ramach obchodów odbędzie się konkurs pt.
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości” skierowany do uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Tatrzańskiego.
§ 3. Gmina Miasto Zakopane oświadcza, şe zobowiązuje się do pokrycia część kosztów organizacji obchodów 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w kwocie 1.500,- złotych /słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych/ brutto.
5465

§ 4. Środki określone w § 3 zostaną przeznaczone
na pokrycie kosztów nagród dla laureatów konkursu
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”.
§ 5. Gmina Kościelisko zorganizuje w dniu
10.11.2011 roku w Zespole Szkół w Kościelisku, etap
powiatowy konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do
niepodległości”.
§ 6. Rozliczenie kosztów przekazanych nagród nastąpi na podstawie protokołu z etapu powiatowego
konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”.
§ 7. Zmiany porozumienia dla swej waşności wymagają formy pisemnej.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 9.
1. Porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze stron.
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym.
Gmina Koņcielisko

Gmina Miasto Zakopane

Wójt Gminy Kościelisko:
Bohdan Pitoń

Burmistrz
Miasta Zakopane:
Janusz Majcher

Skarbnik:
Stanisława Czubernat

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