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–
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36219

5512
5512

UCHWAŁA NR XIII/228/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 81 ust. 1 i 2, art. 77 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz
w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,

poz. 1240 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Samorząd Województwa Małopolskiego określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.
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2. Udzielanie dotacji według zasad, o których mowa
w niniejszej uchwale związane jest z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.
§ 2. Z budżetu Województwa Małopolskiego mogą
być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie województwa małopolskiego, posiadających
istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe
oraz będących w złym stanie technicznym.
Rozdział 1
CEL I RODZAJ ZADAŃ
§ 3.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach przy zabytku – należy przez to
rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane prowadzone przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu na zasadach określonych w niniejszej
uchwale przyznano dotację z budżetu Województwa
Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku;
3) środkach publicznych – należy przez to rozumieć
publiczne środki finansowe określone przepisami
o finansach publicznych;
4) środkach własnych – należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodzące z innego źródła niż budżet Województwa
Małopolskiego;
5) terminie realizacji zadania – należy przez to rozumieć ostateczny termin wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych –
będących przedmiotem umowy o udzielenie dotacji
– oraz zapłaty za wykonane prace.
2. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku mogą dotyczyć:
1) zabytków ruchomych – prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub
naukową;
2) zabytków nieruchomych – podejmowania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy substancji zabytku nieruchomego
wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych;
3) krajobrazu kulturowego – działań zmierzających do
wyeksponowania historycznie ukształtowanej (w wyniku działalności człowieka) przestrzeni, zawierającej
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
4) dokumentowania zasobów – diagnozowania, programowania i dokumentowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
o których mowa w ust. 5.
3. Zadania, na realizację których może być udzielona
dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego:
1) przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy najwartościowszych – z punktu
widzenia znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz
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wartości historycznej, artystycznej lub naukowej –
zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru
zabytków, będących:
- układami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i zespołami budowlanymi;
- dziełami architektury i budownictwa;
- dziełami budownictwa obronnego; ‘
- obiektami dawnego przemysłu;
- zabytkowymi cmentarzami;
- miejscami upamiętniającymi wybitne osoby
i wydarzenia historyczne,
2) prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków
ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
w szczególności:
- wybitnych dzieł dawnej sztuki (np.: polichromii,
rzeźb, malarstwa sztalugowego, ołtarzy), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
- wytworów techniki charakterystycznych dla
dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujących poziom nauki i rozwój cywilizacyjny,
3) opracowania programów prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych,
4) badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane zabytku może finansować nakłady
konieczne, obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej
substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
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15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.
5. Dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego powinny być przeznaczane na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane unikatowych
zabytków Małopolski, w pierwszej kolejności:
1) wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO;
2) uznanych za pomnik historii;
3) włączonych do parku kulturowego;
4) najwartościowszych – z punktu widzenia znaczenia
dziedzictwa kulturowego oraz wartości historycznej,
artystycznej lub naukowej – obiektów w skali kraju
i regionu spośród wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.
6. Dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego powinny
być przeznaczane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, o których mowa w ust. 4,
z zastrzeżeniem iż w pierwszej kolejności rozpatrywane
będą wnioski obejmujące nakłady konieczne wymienione w pkt od 7 do 17, względnie obejmujące dodatkowo nakłady przywołane w pkt od 1 do 6.
§ 4. Przy udzielaniu dotacji respektuje się zasady
otwartości, konkurencji, jawności, przejrzystości, niekomercyjności i apolityczności.
Rozdział 2
DOTACJA – BENEFICJENCI I WNIOSEK
§ 5.
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący
właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym
mowa w § 2, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł
prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub prac budowlanych przy
zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać
w kolejnym roku – w przypadku złożenia wniosku
z terminem naboru do dnia 15 grudnia.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami
o dotacje dla prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy więcej niż jednym
zabytku.
§ 6.
1. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy jednym i tym samym
zabytku w danym roku może być udzielona w wysokości do 60 % ogółu nakładów na te prace lub roboty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
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budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również
udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę
dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie
może być większa niż 200 000 złotych. Samorząd
Województwa Małopolskiego może przyznać dotację
większą niż 200 000 złotych na ratowanie zabytków,
których istnienie zagrożone jest skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej.
§ 7.
1. Podstawą udzielenia dotacji – według zasad określonych w niniejszej uchwale – jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot, o którym mowa
w § 5 ust. 1, zawierający projekt zadania, rozumiany
jako projekt prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku.
2. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać
w szczególności i do wniosku dołączyć:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
4) fotograficzną dokumentację zabytku;
5) dokumenty określające stanowisko służb ochrony
zabytków w formie pozwolenia konserwatorskiego
lub uzgodnionego programu prac konserwatorskich, restauratorskich lub projektu prac budowlanych, w przypadku bezpośredniego zagrożenia istnienia zabytku i konieczności podjęcia niezwłocznych prac ratunkowych stanowisko służb konserwatorskich może być wyrażone w formie opinii potwierdzającej ten fakt i akceptującej proponowane
postępowanie konserwatorskie względem obiektu
(w takim przypadku pozwolenie konserwatorski
powinno być dostarczone najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie dotacji);
6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin
jej przekazania;
7) zakres i rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych planowanego zadania, w tym tych, które mają być objęte dotacją;
8) termin realizacji zadania (najpóźniej do 30 listopada
danego roku);
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (sporządzony w oparciu o załączony do
wniosku kosztorys inwestorski lub ofertowy
i obmiar robót) ze wskazaniem źródeł finansowania,
w tym informację o wysokości środków własnych;
10) informację o środkach publicznych przyznanych
z innych źródeł na te same prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
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oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów (kosztorys winien jednak obejmować tylko zapewnione środki);
11) wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów,
w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;
12) oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem VAT;
13) w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, konieczne jest podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) – oświadczenie to dotyczy zarówno samego wnioskodawcy jak również wskazanych przez niego osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób upoważnionych do
składania wyjaśnień. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji procesu przyznawania dotacji. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne
z brakiem możliwości udziału w procesie przyznawania dotacji. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa
wyżej, znajduje się we wniosku o dotację na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie
kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego
się o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne (odzyskiwany podatek VAT), zakupy, zadania inwestycyjne i prace remontowo–budowlane nie objęte
wnioskiem oraz zawartą umową o udzielenie dotacji.
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorcą,
do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1,
nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie
gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

Rozdział 3
DOTACJA – TERMINY I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
§ 8.
1. Wnioski o dotacje kierowane są do Sejmiku Województwa Małopolskiego za pośrednictwem departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, mieszczącego się przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie lub przesłane na adres korespondencyjny – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2. Wnioski o dotację należy składać do dnia 15 grudnia
każdego roku kalendarzowego dla prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach z całorocznym harmonogramem prac planowanych do wykonania w kolejnym roku, z zastrze-
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żeniem ust. 3, O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania
w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku w razie
wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
4. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla
wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania
podejmuje na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego – Sejmik Województwa Małopolskiego
w formie uchwały.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 zawiera wykaz
zadań – prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję powołaną według zasad
określonych w § 13.
6. W uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego
określa się nazwę Beneficjentów, którym udzielono
dotacji, wykaz prac i robót, na wykonanie których
przyznano dotacje oraz kwoty przyznanych dotacji.
7. Opinia Komisji ma charakter doradczy i konsultacyjny, a praca Komisji służy procesowi jawności.
8. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie
stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.
9. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Województwo Małopolskie przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania, wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego zadanie uzyskało dotację.
10. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji
uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel
w budżecie Województwa Małopolskiego.
§ 9. Zasady udzielania dotacji określone niniejszą
uchwałą, wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji podawane są do publicznej wiadomości,
m.in. poprzez wywieszenie tych informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na okres 1 miesiąca oraz na stronie internetowej
Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl).
§ 10. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji dla
określonego podmiotu na realizację zadania określonego we wniosku o udzielenie dotacji, stanowi podstawę
do zawarcia umowy z Beneficjentem.
Rozdział 4
DOTACJA – SPOSÓB ORAZ KRYTERIA
ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
§ 11.
1. Przy formułowaniu opinii przez Komisję, o której mowa w § 13 oraz dla podjęcia uchwały dotyczącej
udzielenia dotacji na realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach, uwzględniając kwotę w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczoną na prace
i roboty przy zabytkach, zastosowanie mają następujące kryteria:
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1) duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości
historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa,
2) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich,
3) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac lub robót oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także
wskazanie innych źródeł finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
4) kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotowanych uprzednio z budżetu Województwa Małopolskiego.
§ 12.
1. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo
wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez departament właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod względem ich formalnej zgodności
z zasadami określonymi niniejszą uchwałą oraz wymogami ustawy o finansach publicznych. Wnioski
mogą ponadto podlegać ocenie specjalistów (ekspertów) pod względem wyceny (kosztorysu) oraz zakresu rzeczowego planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Eksperci zostaną wybrani przez departament właściwy
ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
3. Wnioski spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2
opiniuje Komisja, o której mowa w § 13, z uwzględnieniem opinii ekspertów, o których mowa w ust. 2, o ile
opinie takie będą sporządzone.
4. O decyzji o udzieleniu dotacji powiadamia się podmiot, który złożył wniosek o dotację na realizację
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku.
§ 13.
1. Zarząd Województwa Małopolskiego powołuje Komisję, której zadaniem jest ocena zgłoszonych wniosków o dotacje oraz przedstawienie propozycji podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji,
a także wysokość kwot dotacji dla poszczególnych
zadań, wykazu zadań, którym nie rekomenduje się
udzielenia dotacji oraz wykazu wniosków odrzuconych ze względów formalnych.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
przedstawiciele: kościołów, związków wyznaniowych, służb konserwatorskich, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz Samorządu
Województwa Małopolskiego.
3. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
4. W pracach komisji mogą ponadto uczestniczyć z głosem
doradczym eksperci, o których mowa § 12 ust. 2.
5. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 na posiedzenie komisji zaprasza Przewodniczący Komisji
w uzgodnieniu z członkami Komisji.
6. Obsługę prac Komisji zapewniają pracownicy departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa naro-

Poz. 5512

dowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
7. Komisja w ocenie złożonych wniosków o dotację
kieruje się kryteriami, o których mowa w § 11.
§ 14.
1. Przepisy w zakresie powoływania Komisji i opiniowania wniosków przez Komisję nie mają zastosowania
w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku w razie
wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu
wniosku przez podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w § 5, ust. 1, decyzję o przyznaniu dotacji na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego podejmuje Sejmik Województwa Małopolskiego poza trybem konkursowym.
Rozdział 5
DOTACJA – UMOWA O DOTACJĘ
§ 15.
1. Uwzględniając uchwałę, o której mowa w § 8 ust. 4,
udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego następuje na podstawie pisemnej umowy
z Beneficjentem – podmiotem, którego oferta została
wybrana w konkursie. Umowa określa zakres, warunki realizacji i rozliczenia zadania publicznego.
2. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy
w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana.
3. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i Beneficjent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany – w ciągu 14 dni od daty
otrzymania informacji o przyznaniu dotacji – do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Beneficjent może zmniejszyć kwotę środków własnych
i środków pochodzących z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.
4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Beneficjent ma obowiązek pisemnie powiadomić departament właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego
o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania
informacji o przyznaniu dotacji.
5. Beneficjent decydujący się na zawarcie umowy winien przedstawić:
1) zaktualizowany harmonogram zadania,
2) zaktualizowany kosztorys prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych (spójny ze
złożonym wnioskiem).
6. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem lub
kosztorysem oraz zmiany merytoryczne wynikłe
w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane
na bieżąco, pisemnie do departamentu właściwego
ds. kultury i dziedzictwa narodowego w formie prośby o akceptację. W przypadku zmniejszenia wartości
zadania – np. na skutek rozstrzygnięcia przetargu –
konieczna jest aktualizacja kosztorysu.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu. Prośbę o sporządzenie
aneksu należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed
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upływem terminu realizacji zadania. Do prośby należy załączyć także zaktualizowany kosztorys i zaktualizowany harmonogram, jeśli zmiany w aneksie będą
dotyczyć tych treści. Istnieje możliwość zmiany procentowego udziału dotacji w kosztach całkowitych
zadania zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy, z zastrzeżeniem, że nie może być on
wyższy niż we wniosku o udzielenie dotacji.
8. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na
warunkach i w terminach wskazanych w umowie,
określającej w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja
została przyznana, termin jego realizacji i wykorzystania środków dotacji (nie później niż do 30 listopada);
2) wysokość udzielanej dotacji celowej i tryb płatności;
3) tryb kontroli wykonywania zadania;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej;
6) zobowiązanie podmiotu dotowanego przy wydatkowaniu środków do stosowania zasad równego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
9. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku może nastąpić po wydaniu przez
właściwy organ ochrony zabytków zezwolenia na
przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy
zabytku oraz po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim.
10. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki
udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na Beneficjenta po terminie podjęcia
uchwały o udzieleniu dotacji.
11. Beneficjent, któremu przyznano dotację na realizację
prac lub robót przy zabytku oraz z którym zawarto
umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest złożyć
w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania
sprawozdanie z realizacji zadania oraz rozliczenie finansowe.
12. Województwo Małopolskie może zobowiązać Beneficjenta do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku.
Rozdział 6
EWIDENCJONOWANIE I UPOWSZECHNIANIE
INFORMACJI O UDZIELONYCH DOTACJACH
§ 16.
1. Województwo Małopolskie, poprzez departament
właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, prowadzi zestawienie danych o udzielonych
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dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione
do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
o dotacjach przyznanych z budżetu Województwa
Małopolskiego.
2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 dla
każdej udzielonej dotacji winno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia lub przechowywania;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby
albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
3) informacje o wysokości środków przekazanych Beneficjentowi z dotacji oraz o wysokości rozliczonej
dotacji.
3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji,
o której mowa w ust. 1 i 2, na zasadach określonych
w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.
Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 18. Traci moc uchwała Nr XXIII/349/08 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.
§ 19.
1. Zasady udzielania dotacji określone w przedmiotowej
uchwale będą obowiązywać od kolejnego naboru
wniosków, wszczętego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały z zastrzeżeniem, o którym mowa
w ust. 2.
2. Do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się
przepisy uchwały Nr XXIII/349/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa
małopolskiego.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego
Kazimierz Barczyk
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do uchwały Nr XIII/228/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 października 2011 r.
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Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego
Kazimierz Barczyk
5512
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UCHWAŁA NR XIV/80/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada
Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego – 11,00 zł.
2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciężarowego:
a) o ładowności do 3,5 tony – 13,00 zł.
b) o ładowności powyżej 3,5 tony – 18,00 zł.
3) przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą – 16,00 zł.
4) przy sprzedaży towarów z łóżka polowego lub stołu –
11,00 zł.
5) przy sprzedaży towarów z placu od 1 m² zajmowanej
powierzchni – 7,00 zł.
6) przy sprzedaży towarów ze straganu – 14,00 zł.
7) przy sprzedaży okazjonalnej kwiatów, zniczy, stroików itp. – 11 zł. od stoiska.

§ 3. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio na
targowisku w drodze inkasa.
§ 4. Na inkasenta wyznacza się Pana Marka Podobińskiego.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta
w wysokości 20% pobranych opłat targowych płatne do
15 dnia następnego miesiąca po każdym zakończonym
kwartale.
§ 6. Za pobraną opłatę targową inkasent wydaje pokwitowanie, a wpływy niezwłocznie przekazuje w całości
do kasy Urzędu Miejskiego w Bobowej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej
w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 265, poz. 2129 z dnia 20 maja 2011 r.) z dniem
31 grudnia 2011 r.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bobowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może
przekraczać dziennie 728,64 zł.
5513

5514
5514

UCHWAŁA NR XIV/81/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,42 zł. od 1 m2
powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,18 zł. od 1 ha
powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł. od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,33 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 5,23 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;
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d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 2,32 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,73 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
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.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.

Poz. 5514,5515

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/334/10 z dnia
28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 610, poz. 4821 z 25 listopada 2010 r.)
z dniem 31 grudnia 2011 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

5514

5515
5515

UCHWAŁA NR XIV/82/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 389 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 651 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 914 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 914 zł.
4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 526 zł.
6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 609 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1098 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/335/10 Rady Miejskiej
w Bobowej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r.
Nr 610, poz. 4822) z dniem 31 grudnia 2011 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 5515
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/82/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/82/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/82/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz
5515
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UCHWAŁA NR XIV/84/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (T.J. Dz.U. Z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobowej
uchwala co następuje:
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§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego Ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. (Monitor Polski z 2011 r. Nr 95, poz. 969) z kwoty
74,18 zł. za 1 dt do kwoty 56,46 zł. za 1 dt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

5516

5517
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UCHWAŁA NR XI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 31 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Biecz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), oraz
art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Bieczu
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IX/92/2011 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biecz
§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

lub prawnemu opiekunowi przysługuje zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia,
określonej w § 4.ust.1, w wysokości proporcjonalnej
do okresu absencji.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

„3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
lub planowanej, przyszłej nieobecności, rodzicowi
5517
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UCHWAŁA NR XI/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006
roku Nr 136, poz. 969 z zm.) - Rada Miejska w Bieczu
uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 roku będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze
Gminy Biecz do kwoty 47,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

5518
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UCHWAŁA NR XI/131/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z. zm.),

art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95
poz. 613 ze zm.) oraz przy uwzględnieniu Obwieszczenia
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Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95 poz.961)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr

Poz. 5519

95 poz. 962) - Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych:

1.1 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu wyprodukowanych po roku 1996
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

Wyposażonych
w instalację gazową
531 zł
871 zł
1.164 zł

1.2 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu wyprodukowanych do roku 1996
włącznie
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

Wyposażonych
w instalację gazową

1.3 Od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i liczbie
osi
DWIE OSIE
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 18 ton
równej i wyższej niż 18 ton
TRZY OSIE
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 15 ton
równej lub wyższej niż 15 ton do mniej niż 30 ton
równej i wyższej niż 30 ton
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
równej i wyższej niż 12 ton do mniej niż 29 tony
równej i wyższej 29 ton

Nie wyposażonych
w instalację gazową
547 zł
897 zł
1.200 zł
Nie wyposażonych
w instalację gazową

547 zł
897 zł
1.180 zł

563 zł
924 zł
1.200 zł

Z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.280 zł
1580 zł

1.318 zł
1.600 zł

1.620 zł
1.688 zł
1.700 zł

1.650 zł
1.739 zł
1.800 zł

1.900 zł
2.050 zł

2.100 zł
2.560 zł

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
2.1 Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów wyprodukowanych
po roku 1996
a) równej i wyższej niż 3,5 tony do mniej niż 12 ton

Wyposażonych
w instalację gazową

2.2 Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów wyprodukowanych do roku
1996 włącznie
a) równej i wyższej niż 3,5 tony do mniej niż 12 ton

Wyposażonych
w instalację gazową

2.3 Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
i liczbie osi
DWIE OSIE
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 25 ton
równej lub wyższej niż 25 ton do mniej niż 31 ton
równej i wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
TRZY OSIE
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton
równej i wyższej niż 40 ton

1.317 zł

1.358 zł

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równo-ważne

Nie wyposażonych
w instalację gazową

1.358 zł
Nie wyposażonych
w instalację gazową

1.400 zł
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.407 zł
1.548 zł
1.690 zł
1.702 zł

1.449 zł
1.600 zł
2.023 zł
2.023 zł

1.760 zł
1.873 zł
2.060 zł

1.798 zł
2.207 zł
2.660 zł
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3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i większą niż 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: wyprodukowanych po 1996 r. – 724 zł, wyprodukowanych do 1996 r. – 746 zł.
4. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
JEDNA OŚ
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 28 ton
równej i wyższej niż 28 ton
DWIE OSIE
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 23 ton
równej lub wyższej niż 23 tony do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
TRZY OSIE
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równo-ważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

914 zł
950 zł

941 zł
970 zł

980 zł
1.006 zł
1.200 zł

1.000 zł
1.348 zł
1.774 zł

1.150 zł
1.217 zł

1.250 zł
1.337 zł

5. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
5.1 Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
wyprodukowanych po roku 1996
a) do 15 miejsc włącznie
b) wyższej niż 15 do mniej niż 30 miejsc
c) równej i wyższej niż 30 miejsc

Wyposażonych
w instalację gazową
360 zł
672 zł
1.476 zł

Nie wyposażonych
w instalacje gazową
371 zł
692 zł
1.520 zł

5.2 Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
wyprodukowanych do roku 1996
a) do 15 miejsc włącznie
b) wyższej niż 15 do mniej niż 30 miejsc
c) równej i wyższej niż 30 miejsc

Wyposażonych
w instalację gazową
371 zł
692 zł
1.520 zł

Nie wyposażonych
w instalacje gazową
382 zł
713 zł
1.566 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/356/2009 Rady
Miejskiej w Bieczu z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku od środków
transportowych od 1 stycznia 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Biecza.

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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UCHWAŁA NR XI/135/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 31 października 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z zm.) – Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje
§ 1. W Uchwale Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 77.278,20 zł,
w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.376,20 zł;
2) dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 41.902,00 zł
- jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 77.278,20 zł, jak
w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.278,20 zł,
w tym:
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
zwiększa o kwotę 6.725 zł;
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2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się
o kwotę 28.553,20 zł
- jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę
42.000,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł;
- jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu – 55.638.184,27 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 41.224.181,83 zł;
b) dochody majątkowe – 14.414.002,44 zł.
2. Wydatki budżetu – 70.068.892,27 zł.
3. Wydatki bieżące budżetu – 40.145.942,83 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej –
26.975.563,37 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 18.907.917,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
8.067.646,37 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.874.605,42 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.842.587,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.123.187,04 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.330.000 zł;
4. Wydatki majątkowe budżetu – 29.922.949,44 zł,
w tym:
2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 29.922.949,44 zł; z czego na wydatki programy finansowane z udziałem
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środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
– 15.711.699,44 zł.
5. Przychody budżetu – 19.259.669,00 zł.
6. Rozchody budżetu – 4.828.961,00 zł.
6. Tabela Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. § 10. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 10.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, jak w załączniku Nr 3.
2. Z budżetu Gminy udziela się dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu dotacji:
1) przedmiotowej na dopłaty do opłat ponoszonych na podstawie umów w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Biecz z gospodarstw domowych
w wysokości 150.000 zł;
2) dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
na sfinansowanie zakupu sprzętu w wysokości 42.000 zł”."
9. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.
Dział
630

700

750

758

Wyszczególnienie

Zmniejszenie
Turystyka

Dochody bieżące w tym:
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
pozostałe odsetki
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
pozostałe odsetki
Administracja publiczna
Dochody bieżące w tym:
wpływy z usług
Różne rozliczenia
Dochody bieżące w tym:

Zwiększenie
2 987,00
2 987,00
2 937,00
50,00
3 970,00
3 970,00
827,00
3 143,00

1 910,00
1 910,00
1 910,00
5 715,00
5 715,00
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część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2007)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2009)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody majątkowe w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
RAZEM w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

5 715,00
24 614,20
24 614,20
23 974,84

639,36

1 910,00
1 910,00

41 902,00
41 902,00
41 902,00
79 188,20
37 286,20
41 902,00

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.
Dział
853

Rozdz.
85395

854
85401
900
90017

Wyszczególnienie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki majątkowe
RAZEM w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zwiększenia
24 614,20
24 614,20
24 614,20
10 664,00
10 664,00
10 664,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
77 278,20
35 278,20
42 000,00
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Biecz na 2011 rok
Dział
852

Rozdz.
85214

Wyszczególnienie
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zmniejszenia
3 939,00
3 939,00

Zwiększenia
3 939,00
3 939,00

3 939,00
3 939,00

3 939,00
3 939,00

Dziennik Urzędowy
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM w tym
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Dotacje na zadania bieżące
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
5. Obsługa długu publicznego

24 614,20
24 614,20
24 614,20
24 614,20

3 939,00
3 939,00
0,00
0,00
0,00

10 664,00
10 664,00
10 664,00
10 664,00
39 217,20
39 217,20
0,00
0,00
0,00

0,00
3 939,00
0,00

0,00
10 664,00
28 553,20

0,00

0,00

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.
Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biecz na 2011 rok
Dział

Wyszczególnienie
Plan ogółem w tym

Rozdz.

Zmniejszenia
900
90017

Gospodarka komunalna
i ochrona przeciwpożarowa
Zakłady gospodarki komunalnej
dotacja dla Zakładu Budżetowego na zakup sprzętu

Zwiększenia
42 000

WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem w tym
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Zmniejszenia
Zwiększenia
Zmniejszenia
Zwiększenia
42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

Przewodniczący Rady
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Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.
Tabela Nr 8
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska gospodarką wodną na 2011 rok
Lp.
1.
1.1
1.1.1

3.
3.1
3.2

3.3
3.3.1
3.3.2

Wyszczególnienie
DOCHODY
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat (§0690)
RAZEM DOCHODY
WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie przyrody
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
Pozostała działalność
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
sprzątanie świata
usuwanie pokryć dachowych pokrytych azbestem
RAZEM WYDATKI

Dział

Rozdz.

Dochody

900

Wydatki

132 000
90019

132 000
132 000
132 000

900
90001

101 910
101 910
20 000
20 000

90004

90095

10 090
1 000
9 090
90
9 000
132 000

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Plan wydzielonych dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych jednostek
oświatowych na 2011 rok
Nazwa jednostki
budżetowej
Zespół Szkół Nr 1
w Bieczu
Zespół Szkół Nr 2
w Bieczu
Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Libuszy
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Rożnowicach
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Strzeszynie

Klasyfikacja budżetowa
Dział
Rozdz.
801
80110

Stan środków
pieniężnych na
początek roku
0

Dochody własne do
uzyskania ogółem

Stan środków
pieniężnych na
koniec roku

4 300

Planowane
wydatki
ogółem
4 300

0

801

80101

0

7 000

7 000

0

801

80101

0

16 900

16 900

0

801

80110

0

7 050

7 050

0

801

80101

0

9 000

9 000

0
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801

80101

0

3 000

3 000

0

801

80101

0

3 000

3 000

0

801

80104

0

1 680

1 680

0

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/135/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 r.
Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bieczu na 2011 rok.
PRZYCHODY
Wyszczególnienie
Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90017
Zakłady gospodarki
komunalnej

Stan środków
obrotowych
na początek
roku budżetowego
-141 105,78

w tym dotacja
z budżetu
Ogółem
§
3 884 741,78

2650
6210

Kwota
ogółem
w tym
kwota netto
150 000,00
138 888,89
42 000,00

Ogółem

3 733
636,00

KOSZTY
w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych
( § 2370)
wpłata nadwyżki
środków obrotowych
(§2370)
amortyzacja
0,00
470 000,00

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
budżetowego

10 000,00

Przewodniczący Rady
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UCHWAŁA NR XI/137/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska
w Bieczu stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz ze
„Studium” uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biecz wprowadzonego Uchwałą Nr XV/171/99 Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 29 grudnia 1999 roku i uchwala co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz, zatwierdzonego
uchwałą Nr XVI/156/2004 Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 9 grudnia 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 149/2005, poz. 943 z póź. zmianami)
w zakresie przeznaczenia części działki nr 714/5 położonej w Rożnowicach na tereny usług komercyjnych zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.
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2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Bieczu
Nr XXXVIII/415/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu sporządzony na podkładach mapy
zasadniczej w skali 1:1000 jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bieczu – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), zwanej dalej
„ustawą” – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska,
zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji, linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów odrębnych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Bieczu, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia
określone na załączniku graficznym Nr 1 do tej
uchwały,
2. przepisach odrębnych (szczególnych) – należy przez to
rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach
oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
aktami do niej wykonawczymi,
3. przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to
takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
4. przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to
przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogaca
lub uzupełnia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
5. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach
i warunkach zagospodarowania,
6. linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku lub
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania
w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów
architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne,
pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
7. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon
i wykusz,
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8. średnim poziomie terenu – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
9. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu
terenu do najwyższego punktu konstrukcji dachu
wraz z jego pokryciem,
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach odrębnych.
2. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, za
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem teren objęty planem nie znajduje się w żadnej grupie dla której ustalono dopuszczalny poziom hałasu.
§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do lokalnych tradycji budowlanych.
2. Forma architektoniczna wolnostojących budynków
usługowych powinna spełniać wymagania:
1) obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem,
2) dachy o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 20 do 45 stopni;
3) wysokość obiektów nie może przekroczyć 12,0 m.
licząc od poziomu terenu z możliwością użytkowego
wykorzystania poddasza;
4) dla budynku stacji paliw oraz dla pozostałych budynków o szerokości traktu nie mniejszej niż 12 m.
dopuszcza się realizację dachów o kącie nachylenia
głównych połaci poniżej 20 stopni z dopuszczeniem
dachów płaskich.
3. Forma architektoniczna wolnostojących budynków magazynowych i garaży powinna spełniać wymagania:
1) wysokość – maksymalnie 8 m od średniego poziomu terenu,
2) dachy dwu- lub wielospadowe
4. Dopuszcza się realizację garaży dobudowanych do
obiektów usługowych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub
mniejszym od spadku dachu głównego budynku
usługowego
5. Obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych.
6. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin z plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp. lub ich imitacje).
7. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
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8. Obowiązuje zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne (dla funkcji
gastronomicznej),
2) 1 miejsce na 25 m² powierzchni handlowej (dla
funkcji handlowej),
3) 1 miejsce na 4 zatrudnionych dla usług obsługi komunikacji (stacja paliw),
9. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych wielkość nowo wydzielanej działki będzie uzależniona od
potrzeb wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
10. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć
60 % powierzchni terenu inwestycji.

11. Realizacja budynków wymaga zachowania linii zabudowy (wyznaczonej na rysunku planu) od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi publicznej klasy Z oznaczonej
symbolem „KDZ” w wielkości min. 20 m, z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą zarządcy
drogi.
12. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi w oparciu
o przepisy odrębne.
13. W przypadku realizacji stacji paliw oraz placu postojowego o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha
obowiązuje utwardzenie miejsc postojowych oraz
odprowadzenia wód opadowych z tych powierzchni
do odbiornika wyłącznie po ich oczyszczeniu z frakcji
stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu i komunikacji ustala się co następuje:

Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENU

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych,
2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę z wiejskiego systemu zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny system
zaopatrzenia w wodę przy zachowaniu wymogów
określonych w przepisach odrębnych pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych
ustaleń obowiązującego planu.
4. Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza się wykonanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych,
z wywożeniem ścieków na oczyszczalnię. Dopuszcza się
również realizację przyobiektowej oczyszczalni ścieków
o sprawności powyżej 90 %.
5. Usuwanie odpadów stałych, komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzoną
polityką władz gminy.
6. Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci.
7. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się modernizację systemów
grzewczych.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią. Utrzymuje
się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając ich remont, przebudowę i rozbudowę
oraz skablowanie sieci elektroenergetycznych i telefonicznych kablem doziemnym na warunkach ustalonych z zarządcą sieci. Dopuszcza się realizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym również z zakresy telekomunikacji.
9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej nie wyróżnionej na rysunkach planu.

§ 7.
1. TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH, OZNACZONE
SYMBOLEM – Uk
1) Wyznacza się w planie tereny usług komercyjnych
związanych z obsługą komunikacji - stacja paliw
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, obejmujące część działki nr 714/5 położoną w Rożnowicach jako podstawowe przeznaczenie terenu
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się realizację:
a) usług handlu i gastronomii,
b) garaży, budynków magazynowych,
c) obiektów małej architektury,
d) zieleni urządzonej.
3) W granicach terenu obowiązuje zachowanie niezbędnych miejsc postojowych, określonych w § 5
ust. 8.
4) Teren objęty planem położony jest w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi publicznej klasy „Z” (obecnie wojewódzkiej), oznaczonej w obowiązującym planie
symbolem „KDZ”. W związku z przewidywanymi
zmianami parametrów tej drogi do klasy „G”, dla terenów objętych zmianą planu i bezpośrednio przylegających do tej drogi wyznaczono na rysunku planu
linię zabudowy w odległości nie mniejszej niż 20 m.
od zewnętrznej krawędzi jezdni, pozwalającej na zachowanie parametrów (szer. jezdni itp.) jak dla drogi
klasy „G”. Obowiązują nadto ustalenia w zakresie
komunikacji zawarte w § 6 ust. 11 i ust. 12.
5) Stacja paliw zgodnie z przepisami odrębnymi jest
zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z tym
na etapie projektowym obowiązuje zachowanie
wymogów określonych w tych przepisach.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości Nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36
ust. 4 „ustawy” - 10 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
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§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 30 dni od daty jej opublikowania.
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2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Biecz.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36163 –

Poz. 5521

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36164 –

Poz. 5521,5522
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/137/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
5521

5522
5522

UCHWAŁA NR XI/92/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok i Uchwały Nr X/87/2011
z dnia 22 września 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ), art. 211, art. 212,
art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z póź. zm.), Rada
Gminy Grybów uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011
rok o kwotę 320 151,50 zł i zwiększa się dochody budże-
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tu gminy o kwotę 475 031,13 zł jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 315 533,59 zł i zwiększa się wydatki budżetu
gminy o kwotę 470 413,22 zł jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zmniejszenie
wydatków
bieżących
o kwotę
184 598,59 zł i zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę 340 978,22 zł,
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
130 935,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych
o kwotę 129 435,00 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych
jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku o których
stanowi § 7 Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Grybów
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2011 rok jak w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 4. W Uchwale Nr X/87/2011 Rady Gminy Grybów
z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet gminy na 2011 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:
1. Dochody budżetu wynoszą 72 669 563,86 zł w tym:
1) dochody bieżące 68 437 014,34 zł,
2) dochody majątkowe 4 232 549,52 zł.
2. Wydatki budżetu wynoszą 78 246 154,55 zł w tym:
1) wydatki bieżące 63 363 859,11 zł,
2) wydatki majątkowe 14 882 295,44 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 5.576.590,69 zł.
4. Przychody budżetowe wynoszą 5.576.590,69 zł.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Grybów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Grybów na 2011 rok
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

5

6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
750

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

0490

756

0310
0320
0340
0410
0490
0910
801

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

234 801,78

-151,50

0,00

234 650,28

0,00

0,00

0,00

0,00

234 801,78

-151,50

0,00

234 650,28

0,00

0,00

0,00

0,00

151,50

-151,50

0,00

0,00

8 841 367,04

-190 000,00

436 903,02

9 088 270,06

0,00

0,00

0,00

0,00

8 841 367,04

-190 000,00

436 903,02

9 088 270,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2 609 361,44
212 317,00
210 000,00
20 000,00

-190 000,00
0,00
0,00
0,00

366 293,52
10 000,00
52 958,00
2 000,00

2 785 654,96
222 317,00
262 958,00
22 000,00

22,00

0,00

151,50

173,50

117 500,00
2 041 234,40

0,00
0,00

5 500,00
4 534,40

123 000,00
2 045 768,80

1 429 428,40

0,00

4 534,40

1 433 962,80

2 041 234,40

0,00

4 534,40

2 045 768,80
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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
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
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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216 000,00

0,00
-130 000,00

20,00
0,00

37,60
86 000,00

15 000,00

0,00

2 000,00

17 000,00

892 682,87

0,00

31 573,71

924 256,58

297 842,87

0,00

31 573,71

329 416,58

892 682,87

0,00

31 573,71

924 256,58

297 842,87

0,00

31 573,71

329 416,58

293 873,56

0,00

31 195,69

325 069,25

3 569,31

0,00

378,02

3 947,33

68 282 134,71

-320 151,50

475 031,13

68 437 014,34

1 727 271,27

0,00

36 108,11

1 763 379,38

4 232 549,52

0,00

0,00

4 232 549,52

3 985 724,52

0,00

0,00

3 985 724,52

72 514 684,23

-320 151,50

475 031,13

72 669 563,86

5 712 995,79

0,00

36 108,11

5 749 103,90

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Grybów na 2011 rok
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Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grybów na 2011 rok

Dział Rozdział
1

2

010

01010

852

85295

900

90001

926
926

92601
92601

Nazwa zadania
3
Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę - budowa wodociągu w miejscowości
Krużlowa Niżna
Adaptacja pomieszczeń kuchni w ZSP w Siołkowej
Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji w miejscowości
Cieniawa i Ptaszkowa
Opracowanie projektu budowy sali widowiskowo-sportowej w Ptaszkowej
Prace projektowe budowy kąpieliska otwartego
Ogółem

Inwestycje
Zmniejszenia Zwiększenia
(-)
(+)
4
5
119 435,00
10 000,00
119 435,00
33 500,00
45 000,00
164 435,00

162 935,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Zwiększenia planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grybów w 2011 rok

Dział Rozdział
1
754

2

75412

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże
pożarne

4

dla jednostek dla jednostek
sektora finan- spoza sektora
sów publiczfinansów
nych
publicznych
5
6
4 268,40
4 268,40

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
w tym:
OSP Siołkowa
OSP Wawrzka
926
92605

Kultura fizyczna
i sport
Zadania w zakresie
kultury fizyczne
i sportu

4 268,40
4 268,40
2 440,00
1 828,40
9 500,00
9 500,00

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

9 500,00

9 500,00

4 268,40

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
Dział
1
600

Rozdział
2

§
3

60017
2330
630
63095
2320
926
92605
2320

Nazwa
4
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Turystyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem

Plan
5
65 760,00
65 760,00
65 760,00

5 040,00
5 040,00
5 040,00
1 620,00
1 620,00
1 620,00
72 420,00

Zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

01095
2330

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Ogółem

Plan
5
65 760,00
65 760,00
65 760,00

65 760,00
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Zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.
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Zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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UCHWAŁA NR XI/94/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Grybów uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od
1m2powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od
1m2powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 7,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,44 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,86 zł od
1m2powierzchni użytkowej;
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,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/349/2010 Rady
Gminy Grybów z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik

5523

5524
5524

UCHWAŁA NR XI/95/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie–522,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 626,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 762,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 910,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
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5) od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
7 ton do poniżej 12 ton – 782,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 522,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 774,00 zł.

Poz. 5524

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/350/2010 Rady
Gminy Grybów z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/95/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
samochodów ciężarowych
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1.
2.
3.
4.

12
13
14
15

13
14
15

5.
6.
7.
8.
9.
10.

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

11.
12.
13.
14.
15.

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku od 1 pojazdu

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
690,00
832,00
964,00
988,00
Trzy osie
832,00
988,00
1080,00
1172,00
1280,00
1778,00
Cztery osie i więcej
1036,00
1206,00
1426,00
2050,00
2050,00

Inne
systemy
zawieszenia osi
832,00
964,00
988,00
1556,00
988,00
1080,00
1458,00
1678,00
2170,00
2284,00
1280,00
2170,00
2284,00
2978,00
2978,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/95/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy/balastowy + naczepa/przyczepa (w tonach)

Nie mniej niż

Stawka podatku od 1 pojazdu
Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub
z zawieszeniem
uznanym za
równoważne

Inne
systemy
zawieszenia
osi

18
25
31

1146,00
1298,00
1530,00
1754,00

1272,00
1400,00
1968,00
2302,00

40

1542,00
2134,00

2134,00
2978,00

Mniej niż

Dwie osie
1.
2.
3.
4.

12
18
25
31

5.
6.

12
40

Trzy osie i więcej

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/95/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Nie mniej niż

Stawka podatku od 1 pojazdu

Mniej niż

Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub
z zawieszeniem
uznanym za
równoważne

Inne
systemy
zawieszenia
osi

Jedna oś
1.
2.
3.

12
18
25

4.
5.
6.
7.

12
28
33
38

8.
9.

12
38

18
25

266,00
290,00
406,00

290,00
406,00
704,00

28
33
38

272,00
764,00
1062,00
1430,00

394,00
1062,00
1606,00
2110,00

38

838,00
1172,00

1172,00
1590,00

Dwie osie

Trzy osie i więcej

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
5524
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5525
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UCHWAŁA NR XI/97/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/95/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia
wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 924, poz. 6283, wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
1. Ustala się wzór formularza: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości dla podatników korzystających ze
zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości dla podatników korzystających ze
zwolnień na mocy uchwały Rady Gminy Grybów
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/97/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
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Jan Radzik
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/97/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/97/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36185 –

Poz. 5525

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36186 –

Poz. 5525
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/97/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36187 –

Poz. 5525,5526

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
5525

5526
5526

UCHWAŁA NR XI/98/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów
z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wprowadza się następujące
zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36188 –

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Sołectwo Binczarowa
- Marzena Szyszka".
2. § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie: "Sołectwo Wyskitna Anna Poznańska".

Poz. 5526,5527

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
5526

5527
5527

UCHWAŁA NR XIII/57/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 101.231 zł, w tym:
a) dochody bieżące 51.731 zł
b) dochody majątkowe 49.500 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1.
2) Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 231 zł, w tym:
a) dochody bieżące 231 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.
§ 2.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 519.231 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 .
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 54.731 zł, w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 33.500 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 29.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.000 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł
3. wydatki na dotacje na zadania bieżące 18.500 zł,
4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 231 zł, z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 231 zł
- zgodnie z tabelą Nr 3.1.
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 464.500 zł, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 464.500 zł, z czego na wydatki inwestycyjne i programy finansowane z pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie 340.000 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 102.000 zł
- zgodnie z tabelą Nr 3.2.

§ 3.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 418.231 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 3.231zł, w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 3.000 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 3.000 zł,
2. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 231 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 4.1.
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 415.000 zł, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 415.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 4.2.
§ 4. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2.2 do
uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok, zgodnie z tabelą Nr 5.
§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na rok 2011
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami, zgodnie
z tabelą Nr 6.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do
uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w 2011
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 7. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
-

plan dochodów 18.641.050 zł
plan wydatków 21.611.364 zł
przychody 3.270.314 zł
rozchody 300.000 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36189 –
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.

Rozdz.
1

§
2

010
01095
6610

630
63095
6207

756

75618

0480
75621
0010
0020
758
75814
0920
0970
853
85395
2317

Treść
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
a) dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
TURYSTYKA
Pozostała działalność
a) 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
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
a) dochody bieżące
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
a) dochody bieżące
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki
- wpływy z różnych dochodów
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
- dochody bieżące w
tym ze środków z Unii Europejskiej
- dochody majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
25.000
25.000
25.000
25.000

24.500
24.500
24.500
24.500

45.135

12.000
12.000
12.000
33.135
33.135
31.000
2.135
6.365
6.365
6.365
4.265
2.100
231
231
231
101.231
51.731
231
49.500
24.500

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36190 –
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.

Rozdz.
1

§
2

853
85395
2319

Treść
3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
- dochody bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
231
231
231
231
231
231
---

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
010

Rozdz.
2
01095

600
60014
60016
700
70005
754
75412

801
80103
851
85154
853
85395
854
85401
85404

Treść
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOLECZNEJ
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
a) wydatki bieżące

Kwota
4
65.000
65.000
65.000
49.500
45.000
45.000
4.500
4.500
10.000
10.000
10.000
345.000
345.000
5.000
340.000
29.000
29.000
29.000
12.000
12.000
12.000
231
231
231
4.500
3.000
3.000
1.500
1.500

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531
900
90013

– 36191 –

Poz. 5527

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Schroniska dla zwierząt
a) wydatki bieżące
RAZEM
- wydatki bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

4.000
4.000
4.000
519.231
54.731
231
464.500
102.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
754

Rozdz.
2
75412

801
80103

851
85154
853
85395

854
85401

85404
900
90013

Treść
3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
a) dotacje na zadania bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) dotacje na zadania bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
a) dotacje na zadania bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Schroniska dla zwierząt
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) dotacje na zadania bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
- w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
5.000
5.000
5.000
29.000
29.000
26.500
26.500
2.500
12.000
12.000
12.000
231
231
231
4.500
3.000
3.000
3.000
1.500
1.500
4.000
4.000
4.000
4.000
54.731
33.500
29.500
4.000
2.500
18.500
231
231

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36192 –

Poz. 5527
Tabela Nr 3.2
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
010

Rozdz.
2
01095

600
60014

60016

700
70005

754
75412

Treść
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność w tym:
inwestycja
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska – Zarzecze
i Wojakowa Góry - Kopiec
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Iwkowa
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja
- remont – modernizacja dróg gminnych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycja
- zakup gruntu pod drogi gminne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
inwestycja
- poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wojakowej – ETAP I
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
65.000
65.000
65.000
49.500
45.000

45.000
4.500

4.500
10.000
10.000

10.000
340.000
340.000

340.000
464.500
464.500
102.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016
60017

754
75412
801
80110

Treść
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne
a) wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja

Kwota
4
75.000
10.000
10.000
65.000
65.000
340.000
340.000
340.000
3.000
3.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

853
85395

– 36193 –
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a) wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
RAZEM
- wydatki bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

3.000
231
231
231

418.231
3.231
231
415.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 4.1
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
801

Rozdz.
2
80110

853
85395

Treść
3
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
RAZEM
- wydatki bieżące
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Kwota
4
3.000
3.000
3.000
3.000
231
231
231
3.231
3.231
3.000
3.000
231

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 4.2
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

60017

Treść
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach gminnych
Drogi wewnętrzne
w tym:
inwestycja

Kwota
4
75.000
10.000

10.000
65.000
65.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

754
75412

– 36194 –
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- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
inwestycja
- poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wojakowej – ETAP I
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

65.000
340.000
340.000

340.000
415.000
415.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok
Dz.
1
010

§
2
01010

01095

600
60014

60016

60078

630
63003

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa wodociągu na terenie gminy (opracowanie dokumentacji projektowej oraz
zakup gruntu dla budowy wodociągu na terenie Gminy Iwkowa obejmującej ETAP I
i ETAP II)
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska – Zarzecze
,Wojakowa Góry - Kopiec
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Iwkowa
- przebudowa trzech skrzyżowań dróg powiatowych w niezbędnym zakresie na terenie Gminy Iwkowa
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej Dobrociesz –
Kmieciówka wraz z przepustem w miejscowości Dobrociesz
- budowa drogi Iwkowa Ośrodek Zdrowia – Gimnazjum
- budowa chodników przy drogach gminnych
- remont-modernizacja dróg gminnych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
inwestycje
- odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej podczas
powodzi
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
inwestycja

Kwota
4
225.000
160.000

160.000

65.000

65.000
1.252.500
499.000

445.000
54.000
243.500

20.052
50.000
120.000
53.448
510.000

510.000
12.000
12.000
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700
70005

754
75412

801
80101

80195

851
85195

900
90078

90095

921
92195
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- oznakowanie istniejących i wytyczenie nowych szlaków turystycznych wraz
z montażem tablic informacyjnych oraz oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie gminy Iwkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycja
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa
- zakup gruntu pod drogi gminne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
inwestycja
- poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wojakowej – ETAP I
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
- przyjęcie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej tj. udział
wynoszący 4/9 części nieruchomości położonej w obrębie Porąbka Iwkowska
w gminie Iwkowa, składającej się z działki nr 73 o powierzchni 0,17 ha – wraz
z częściami składowymi
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycje
- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wojakowej
ETAP II
- ocieplenie stropodachu oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania
z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu
- modernizacja przewiązki i placu przy Zespole Szkół w Wojakowej
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Iwkowa
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
dotacja
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w obrębie potoku Bela (dokumentacja projektowa)
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Iwkowej częściowo przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wraz
z budową muru bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 położonych w miejscowości Iwkowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- centrum widowiskowo – biblioteczno- muzealne w Iwkowej
RAZEM

Poz. 5527
12.000

38.000
38.000

28.000
10.000
375.000
375.000

340.000
30.000
5.000

1.739.243
1.739.243

1.566.243
115.000
45.000
13.000

13.000
525.000
525.000

525.000

110.000
15.000

15.000
95.000

95.000

50.000
50.000

50.000
4.326.743
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- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

4.326.743
1.164.008
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
1. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dział
010

Rozdział

§

01095
2010

01095

750
75011
2010

75011

75045
2010

75045

75056
2010

75056

751
75101

Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

Dochody
24.932
24.932
24.932

Wydatki
24.932

24.932
24.932

58.582
34.693
34.693

24.932
24.932
58.582

34.693
34.693
34.693
34.693
150
150

150
150
150
150
23.739
23.739

23.739
23.739

6.105
1.000

4.235
3.435
800
19.504
6.105
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2010

75101

75108
2010

75108

752
75212
2010

75212

754
75414
2010

75414

852
85212

2010

85212

85213
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

Poz. 5527
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
5.105
5.105

5.105
5.105

770
770
770

5.105
2.240
2.865
770

770
770

250
250
250

770
770754
250

250
250

3.078.465
3.069.031

250
250
3.078.465

3.069.031

3.069.031

3.069.031
160.390
140.683
19.707
2.908.641
9.134
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2010
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.134

9.134

9.134
9.134
9.134
300
300

300
300
300

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2011 roku
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2.255
155
155
2.100
2.100
2.100

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2011

Dział Rozdział

754

75405
75412

801
80104

851
85154

852
85295

Nazwa

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Policji
Ochotnicze straże
pożarne

Rodzaj dotacji z budżetu

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Dotacja
dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
29.000

Dotacja
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

5.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

24.000

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie
alkoholizmowi
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Pomoc społeczna
Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

13.000
13.000

12.000
12.000

3.000
3.000
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854
85404

900

90078

921

92109
92116
92120

926
92605

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

– 36199 –
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1.500

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

1.500

20.000

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

20.000

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultu- Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej
ry, świetlice i kluby
instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Ochrona zabytków
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofii opieka nad zabytka- nansowanie prac remontowych i konserwatorskich
mi
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
Kultura fizyczna
Zadania z zakresu
Dotacja celowa z budżetu na jednostki samorządu
kultury fizycznej
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

573.500

15.000

315.500
258.000
15.000

64.000
64.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 3 października 2011 r.

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 101.231 zł
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
25.000 – środki na modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych
Dz. 630 TURYSTYKA
Rozdz. 63095 Pozostała działalność
§ 6207 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
24.500 – pomoc na podstawie złożonego wniosku na
realizację operacji pt. „Budowa wiaty (altany turystycznej) w miejscowości Iwkowa” PROW
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531
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12.000 – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
31.000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
2.135 – podatek dochodowy od osób prawnych
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 Pozostałe odsetki
4.265 – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach
terminowych
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
2.100 – kara umowna z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
§ 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
231 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Czchów na
realizację projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 231 zł
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
231 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Czchów na realizację
projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 519.231 zł
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
65.000 – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Porąbka
Iwkowska Zarzecze, Wojakowa Góry Kopiec
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki majątkowe
45.000 – budowa chodników przy drogach powiatowych
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
4.500 – modernizacja dróg gminnych
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
10.000 – zakup gruntu pod drogi gminne
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Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże
pożarne
a) wydatki bieżące
2.000 dotacja dla OSP Wojakowa
3.000 dotacja dla OSP Porąbka Iwkowska
a) wydatki majątkowe
340.000 – poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej – ETAP I (zmiana klasyfikacji budżetowej – czwarta cyfra paragrafu)
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
29.000 – wydatki związane z utworzeniem drugiego oddziału „O” w Szkole
Podstawowej w Iwkowej i Szkole Podstawowej w Kątach
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz.
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
12.000 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
231 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Czchów na realizację projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
3.000 – wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Wojakowej
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
a) wydatki bieżące
1.500 – dotacja na finansowanie przez Gminę Iwkowa dla innej jst realizującej
zadanie dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zamieszkałego na
terenie naszej gminy
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
a) wydatki bieżące
4.000 – wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku dla zwierząt
4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 418.231 zł
Dz.
600
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne
gminne
a) wydatki majątkowe
10.000 – budowa chodników przy drogach gminnych
Rozdz. 60017 Drogi
wnętrzne
a) wydatki majątkowe

we-

65.000 – remont-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zmiana
klasyfikacji budżetowej)
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Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże
pożarne
a) wydatki majątkowe
340.000 – poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej – ETAP I (zmiana klasyfikacji budżetowej – czwarta cyfra paragrafu)
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80110 Gimnazja
a) wydatki bieżące
3.000 – wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Wojakowej
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
231 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Czchów na realizację projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
5527

5528
5528

UCHWAŁA NR XIII/58/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 3 października 2011 r.
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Iwkowa lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.
1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:

3)
4)

§ 1.
1) Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Iwkowa, zwanej dalej "Gminą" lub jej jednostkom podległym, obejmujących ich umarzanie,
odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładania na raty,
a także wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
2) Uchwała nie ma zastosowania do udzielania ulg
w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych
przez Gminę w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

5)

6)

7)

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - rozumie się
przez to aktualną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w Monitorze Polskim przez
Prezesa Rady Ministrów,
2) należności - rozumie się przez to cywilnoprawną
należność pieniężną (należność główną) przypadającą Gminie Iwkowa od jednego dłużnika wraz
z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili

8)

podejmowania rozstrzygnięcia, a jeżeli należność
główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności,
wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Iwkowa
oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy,
dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która nie wywiązała się ze
spłacenia określonego świadczenia.
przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, bez względu
na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania.
działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do
której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach rozdziału 1 Tytułu VII Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.U.
z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).
udzielonych ulgach - rozumie się przez to umorzenie,
odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnej,
jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną podległą Gminie Iwkowa,
§ 3.

1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny
może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawił majątek niepod-
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legający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł,
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, z przyczyn o których mowa w art. 13 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn.
zm.) lub umorzył postępowanie upadłościowe
z przyczyny określonej w art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego,
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne,
7) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególności jego egzystencji albo
podmiot wykonujący działalność pożytku publicznego wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go możliwości realizacji wykonywanego zadania publicznego,
8) jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika
(np. w przypadku należności wynikających z tytułu
umów cywilnoprawnych dotyczących najmu lub
dzierżawy) lub interesem publicznym.
9) wartość należności nie przekracza pięciokrotnej
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Warunkiem umorzenia należności bądź jej części jest
uregulowanie przez dłużnika podatku VAT.
§ 4.
1) Umorzenie należności może nastąpić na uzasadniony, pisemny wniosek dłużnika za wyjątkiem określonym w pkt 2.
2) W przypadkach określonych w § 3 w pkt 1 - 4 oraz
w § 3 pkt 6 i pkt 9 umorzenie należności może być
dokonane z urzędu.
3) Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności,
określa się termin zapłaty pozostałej części należności. W tym przypadku poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
4) Wobec tej samej należności można dokonać rozłożenia
na raty lub odroczenia płatności tylko jednorazowo.
5) Od należności, której termin zapłaty odroczono lub
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do oznaczonego nowego terminu zapłaty.
§ 5. Ulgi w spłacie należności polegające na odraczaniu terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty, mogą
być udzielone w przypadkach wskazanych w § 3 lub gdy
jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub
gospodarczymi.

Poz. 5528
§ 6.

1. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich jednostkom, jeżeli ich wartość nie
przekracza 1000,00 zł,
2) Wójt Gminy Iwkowa - w stosunku do pozostałych
należności,
2. Umorzenie należności, której wartość przekracza
10.000,00 zł wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Iwkowa.
§ 7.
1. Ulgi dla dłużników prowadzących działalność gospodarczą mogą być udzielone na ich uzasadniony
wniosek, w którym wykażą, zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.
Urz. UE C 306,17.12.2007 r.), że otrzymane wsparcie
ze środków publicznych nie grozi zakłóceniem lub
nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę
handlową między państwami członkowskimi UE, lub
że w przypadkach określonych w § 3 w punktach 2,
7, 8 i w § 5 spełnione są warunki do uzyskania pomocy de minimis, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
§ 8. W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą
do wniosku, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały
należy dołączyć:
1) zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w tym okresie,
2) informacje o każdej pomocy innej niż pomoc de
minimis, a uzyskanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych bądź na projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,
3) oświadczenie, że dłużnik nie znajduje się w trudnej
sytuacji wykluczającej udzielenie pomocy de minimis zgodnie z art. 1 ust.1 litera h/ rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 powołanego w § 7,
w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej
sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004) powołanych
w punkcie 7 Preambuły do cytowanego rozporządzenia Komisji (UE).
§ 9. O udzieleniu ulgi organ lub osoba uprawniona
rozstrzyga w formie pisemnej decyzji zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§ 10.
1) Osoby wymienione w § 6 ust. 1 sporządzają sprawozdanie dotyczące wartości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.
2) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych sporządzają
według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku ka-
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lendarzowego i przekazują Wójtowi Gminy Iwkowa
w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3) Wójt Gminy Iwkowa sporządza zbiorcze sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz
pozostałych ulg i przedstawia je Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Iwkowa w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.

Poz. 5528,5529

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących dochody Gminy Iwkowa oraz udzielania ulg w ich
spłacaniu (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2008 r., Nr 30 poz. 157).
§ 13.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy
w Iwkowej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

5528

5529
5529

UCHWAŁA NR XIV/69/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Iwkowej uchwala,
co następuje:
§ 1.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 26.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 26.000 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 26.000 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych jednostek budżetowych 26.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.1.
§ 2.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 26.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.000 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 26.000 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.1.
§ 3. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych budżetu
Gminy Iwkowa na 2011 rok, zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na rok 2011
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami, zgodnie
z tabelą Nr 4.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do
uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w 2011 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
-

plan dochodów 18.688.501 zł
plan wydatków 21.658.815 zł
przychody 3.270.314 zł
rozchody 300.000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 531

– 36205 –

Poz. 5529
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
700

Rozdz.
2
70005

801
80148
900
90095

Treść
3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
RAZEM
- wydatki bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
26.000
26.000
----

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 1.1
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
700

Rozdz.
2
70005

801
80148

900
90095

Treść
3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Kwota
4
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
26.000
26.000
26.000
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
700

Rozdział
2
70005

801
80148
900
90095

Treść
3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki majątkowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
RAZEM
- wydatki bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
26.000
--26.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 2.1
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
700

Rozdz.
2
70005

801
80148

900
90095

Treść
3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
- zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
- zakupy inwestycyjne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
w tym:
dotacja
- demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów
województwa małopolskiego
RAZEM
1) wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000

10.000
26.000
26.000
--
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok
Dz.
1
010

§
2
01010

01095

600
60014

60016

60078

630
63003

700
70005

754
75412

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa wodociągu na terenie gminy (opracowanie dokumentacji projektowej oraz
zakup gruntu dla budowy wodociągu na terenie Gminy Iwkowa obejmującej ETAP I
i ETAP II)
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska – Zarzecze
,Wojakowa Góry - Kopiec
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Iwkowa
- przebudowa trzech skrzyżowań dróg powiatowych w niezbędnym zakresie na terenie Gminy Iwkowa
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej Dobrociesz –
Kmieciówka wraz z przepustem w miejscowości Dobrociesz
- budowa drogi Iwkowa Ośrodek Zdrowia – Gimnazjum
- budowa chodników przy drogach gminnych
- remont-modernizacja dróg gminnych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
inwestycje
- odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej podczas
powodzi
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
inwestycja
- oznakowanie istniejących i wytyczenie nowych szlaków turystycznych wraz
z montażem tablic informacyjnych oraz oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie gminy Iwkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycja
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa
- zakup gruntu pod drogi gminne
- zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
inwestycja

Kwota
4
225.000
160.000

160.000

65.000

65.000
1.252.500
499.000

445.000
54.000
243.500

20.052
50.000
120.000
53.448
510.000

510.000
12.000
12.000

12.000

46.000
46.000

28.000
10.000
8.000
375.000
375.000
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801
80101

80148
80195

851
85195

900
90078

90095

921
92195

– 36208 –

Poz. 5529

- poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wojakowej – ETAP I
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
- przyjęcie darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej tj. udział
wynoszący 4/9 części nieruchomości położonej w obrębie Porąbka Iwkowska
w gminie Iwkowa, składającej się z działki nr 73 o powierzchni 0,17 ha – wraz
z częściami składowymi
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycje
- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wojakowej
ETAP II
- ocieplenie stropodachu oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania
z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu
- modernizacja przewiązki i placu przy Zespole Szkół w Wojakowej
Stołówki szkolne i przedszkolne
- zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Iwkowa
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
dotacja
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w obrębie potoku Bela (dokumentacja projektowa)
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Iwkowej częściowo przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wraz
z budową muru bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 położonych w miejscowości Iwkowa
dotacja
- demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów
województwa małopolskiego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- centrum widowiskowo – biblioteczno- muzealne w Iwkowej
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

340.000
30.000
5.000

1.747.243
1.747.243

1.566.243
115.000
45.000
8.000
8.000
13.000

13.000
525.000
525.000

525.000

120.000
15.000

15.000
105.000

95.000

10.000
10.000
50.000
50.000

50.000
4.352.743
4.352.743
1.164.008
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dział Rozdział
010
01095

§

2010

01095

750
75011
2010

75011

75045
2010

75045

75056
2010

75056

751
75101
2010

75101

Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące

Dochody
24.932
24.932
24.932

Wydatki
24.932

24.932
24.932

58.582
34.693
34.693

24.932
24.932
58.582

34.693
34.693
34.693
34.693
150
150

150
150
150
150
23.739
23.739

23.739
23.739

10.825

4.235
3.435
800
19.504
10.825

1.000
1.000

1.000
1.000
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75108
2010

75108

752
75212
2010

75212

754
75414
2010

75414

852
85212

2010

85212

85213

2010

85213
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w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

Poz. 5529

1.000
1.000
9.825
9.825

9.825
9.825

770
770
770

5.105
2.240
2.865
4.720
770

770
770

250
250
250

770
770
250

250
250

3.078.465
3.069.031

250
250
3.078.465

3.069.031

3.069.031

3.069.031
160.390
140.683
19.707
2.908.641
9.134

9.134

9.134
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wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ośrodki pomocy społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.134
9.134
9.134
300
300

300
300
300

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2011 roku
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

155
155
155
2.100
2.100
2.100

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2011

Dział Rozdział

754

75405
75412

801
80104

851
85154

852
85295

854
85404

Nazwa

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Policji
Ochotnicze straże
pożarne
Oświata i wychowanie
Przedszkola

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Rodzaj dotacji z budżetu

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja
dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
29.000

5.000
24.000

13.000
13.000

12.000
12.000

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

3.000
3.000

1.500
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

1.500
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900

90078

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

90095

Pozostała działalność

92109

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

921

92116
92120

926
92605

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu
kultury fizycznej

– 36212 –
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30.000

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

20.000

10.000

573.500
Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

15.000

315.500
258.000
15.000

64.000
64.000

Dotacja celowa z budżetu na jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/69/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 października 2011 r.
Uzasadnienie
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 26.000 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
4.000 – zakup materiałów i wyposażenia
4.000 – zakup energii
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące
8.000 – wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej w Iwkowej
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
10.000 – zakup usług pozostałych
2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 26.000 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
8.000 – zakup pieca c.o. do mieszkania znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Kątach
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki majątkowe
8.000 – zakup kuchenki elektryczno-gazowej z piekarnikiem dla potrzeb stołówki szkolnej w Iwkowej
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
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Poz. 5529,5530

0.000 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Gminy Szczucin, która jest Instytucją realizującą projekt pn.: „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego”
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
5529

5530
5530

UCHWAŁA NR XI/81/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212, 258 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami),
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lanckorona na
2011 r. o kwotę 98.057 zł w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.557 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500 zł
i równocześnie zmniejsza się dochody Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 87.557 zł w tym:
-

Dz.
1
020

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 87.557 zł
jak poniżej:

Treść

2
Leśnictwo
w tym dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody bieżące:
- wpływy z usług
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- wpływy z różnych opłat
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat
w tym: dochody majątkowe:
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Razem zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów

Zmniejszenie
planu
dochodów
na 2011 r.
3
-

Zwiększenie
planu
dochodów
na 2011 r.
4
500
500
500
18.000
18.000
18.000

87.557
87.557

74.000
74.000
43.000
21.000
5.000
5.000
5.557
5.557
5.557
-

87.557
87.557

98.057
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§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na
2011 r. o kwotę 85.500 zł w tym:

Dz.

Rozdz.

1
020

2

-

Poz. 5530
wydatki bieżące o kwotę 75.500 zł
wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł
jak poniżej:

Nazwa – rodzaj wydatku

3
Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
w tym:
1) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
700
Gospodarka mieszkaniowa
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
- odbudowa budynków mieszkalnych zniszczonych na osuwiskach
757
Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
w tym:
a)wydatki bieżące w tym:
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
OGÓŁEM w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
b)wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
§ 3.
1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 30.055.216,77zł,
2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 32.293.977,77 zł

500
500
500
10.000
10.000
10.000
10.000
75.000
75.000
75.000
75.000
85.500
75.500
500
500
75.000
10.000
10.000

3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.238.761 zł który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie
1.838.761 zł jak poniżej:

Plan dochodów
Przychody ogółem
tym:
- z zaciągniętych kredytów krajowych
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Razem dochody i przychody
Plan wydatków
Rozchody ogółem
w tym:
- spłata kredytów krajowych
Razem wydatki i rozchody

Zwiększenie
planu
wydatków
na 2011 r.
4
500
500

plan
przed zmianą
30.044.716,77

Zmiany
10.500,00

Plan
po zmianach
30.055.216,77

3.263.761,00

75.000,00

3.338.761,00

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.763.761,00
33.308.477,77
32.208.477,77

75.000,00
85.500,00
85.500,00

1.838.761,00
33.393.977,77
32.293.977,77

1.100.000,00

-

1.100.000,00

1.100.000,00
33.308.477,77

85.500,00

1.100.000,00
33.393.977,77
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona

Poz. 5530,5531,5532

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

5530

5531
5531

UCHWAŁA NR XI/83/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy Lanckorona uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od
1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) zajętych na pomieszczenia gospodarcze jak: stodoły, obory, szopy - 1,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/247/10 Rady Gminy
Lanckorona z dnia 28 października 2010 r. w sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

5531

5532
5532

UCHWAŁA NR XI/84/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613 z późniejszymi zmianami) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie:
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy
w Lanckoronie uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
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12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,

-

Poz. 5532
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/248/10 Rady Gminy
Lanckorona z dnia 28 października 2010 r. w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Lanckorona
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 28 października 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY LANCKORONA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)
Lp.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU
SAMOCHODOWEGO

1
1.1
1.2
1.3
2.

2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton
i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

3.
4.1
4.2

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu w zł
3
498
786
886
1040
498
786
1.658
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 28 października 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W GMINIE LANCKORONA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

STAWKI PODATKU . NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu w zł
Zawieszenie
osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
8

Inne systemy
zawieszenia osi

1.194
1.194
1.194

1.350
1.350
1.350

9
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1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Poz. 5532
1.388

1.504

1.384
1.384
1.614
1.614
1.882
2.102

1.578
1.578
1.770
1.770
1.99
2.324

1.658
1.658
1.770
1.882
1.992

1.770
1.770
1.992
2.712
2.712
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 28 października 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY LANCKORONA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (DMC) zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

Stawki podatku od środków transportowych od
1 pojazdu w zł

Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia osi
i uznane za równoważne
1
2
3
4
1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.218
1.294
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.218
1.294
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1.218
1.294
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1.604
2.136
1.5 powyżej 36 ton
1.604
2.136
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1.438
1.936
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
1.438
1.936
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
1.936
2.772
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
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Poz. 5532,5533,5534
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 28 października 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY LANCKORONA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6)
Lp.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (DMC) zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy

Stawki podatku na terenie Gminy Lanckorona
od 1 pojazdu w zł
Zawieszenie
osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
3

2
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej
3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej

Inne systemy
zawieszenia osi
4

418
418
574
574

464
464
652
652

718
718
940
1.272
1.272

940
940
1.438
1.882
1.882

940
1.050
1.050

1.106
1.438
1.438
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

5532

5533
5533

UCHWAŁA NR XIII/69/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX /40/11z dnia 24 maja 2011 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Radgoszcz
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24
maja 2011 r. Nr IX/40/11 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz uchyla się § 5 .
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz oraz dyrektorom gminnych przedszkoli z terenu Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Jan Zuziak
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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM TARGU
z dnia 4 listopada 2011 r.
uchylające rozporządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1),w związku z przeprowadzoną
kontrolą pasiek na terenie obszaru zagrożonego określonego w rozporządzeniu Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu i nie stwierdzeniem
nowych przypadków zgnilca amerykańskiego pszczół
zarządza się, co następuje:

nej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu
nowotarskiego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru
zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania choroby zakaź-

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Barbara Zelek
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KOMUNIKAT NR 1/2011
STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą
Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 62, poz.560):
Starosta Suski ogłasza możliwość zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej
Radą.
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania swoich przedstawicieli są organizacje pozarządowe i fundacje zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych i działające na terenie Powiatu Suskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy).
5535

§ 2.
1) Każdy z uprawnionych podmiotów, o których mowa
w § 1, może zgłaszać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19,
w formie pisemnej jednego kandydata na członka
Rady w terminie do 14 - tu dni od dnia ogłoszenia.
2) Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- adres korespondencyjny i telefon kontaktowy
- dotychczasowy przebieg pracy (społecznej i zawodowej) na rzecz osób niepełnosprawnych
§ 3. Starosta Suski spośród kandydatów zgłoszonych w trybie przewidzianym w § 1 i 2, powoła 5-cio
osobową Radę w terminie 30 dni od dnia dokonanywania zgłoszeń, o których mowa w § 2 pkt 1.
Starosta Suski
Tadeusz Gancarz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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