DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 536

Kraków, dnia 21 listopada 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5609

5610
5611

–

–
–

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

36746

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36747

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36757

5612

–

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36758

5613

–

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36767

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.

36768

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie w sprawie
zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

36769

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36773

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36778

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

36779

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.

36779

5614
5615

5616
5617
5618
5619

–
–

–
–
–
–

UCHWAŁY RAD GMIN:
5620

5621
5622
5623

–

–
–
–

Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia
27 stycznia 2011 roku.

36780

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok

36784

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok

36788

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie podatku od
środków transportowych na 2012 rok

36788
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5624

–
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Poz. 5609

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru
formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do sporządzenia
deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny

36790

5625

–

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok

36813

5626

–

Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy Na Leśnym Stoku w Michałowicach.

36817

Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

36818

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r

36820

Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

36824

Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

36827

Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.

36828

5627
5628

5629
5630
5631

–
–

–
–
–

5632

–

Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

36861

5633

–

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych

36861

5634

–

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Edukacji

36862

5635

–

Rady Miejskiej w Skale z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: zmian budżetu
Gminy Skała na rok 2011

36862

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011

36864

5636

–

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
5637

–

Wójta Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2011 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2010 rok

36883

5609
5609

UCHWAŁA NR 81/XII/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112,
poz. 654) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co
następuje

§ 1. W Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 135/XV/2007 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu
na Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
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i zatwierdzenia jego statutu (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego Nr 944 poz. 6496 z późn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 25 ust 1 pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie "Pododdział
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych".
2) w § 25 ust. 1, pkt 6 skreśla się dotychczasową treść
lit. d i nadaje się jej nowe brzmienie: "d) Diagnostyki".
3) w § 25 ust. 1 pkt 6 skreśla się lit. e.

Poz. 5609,5610

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: Jan Krzak

5609

5610
5610

UCHWAŁA NR VIII/98/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 61
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.),
art. 212 ust. 1 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.),
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 403.390 PLN, w tym:
1) dochody bieżące o 1.187 PLN,
2)
dochody majątkowe o 402.203 PLN, w tym ze
środków europejskich o 2.203 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 289.172 PLN, w tym:
1) dochody bieżące o 287.814 PLN,
2) dochody majątkowe o 1.358 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do
załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 363.500 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o 98.500 PLN, z tego:
a) wydatki
jednostek
budżetowych
o 54.500 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 54.500 PLN,
b) dotacje
udzielone
z budżetu
powiatu
o 44.000 PLN,
2) wydatki majątkowe o 265.000 PLN, z tego:
a) inwestycje o 5.000 PLN,
b) dotacje
celowe
przekazane
gminom
o 260.000 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o 477.718 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o 153.448 PLN, z tego:
a) wydatki
jednostek
budżetowych
o 3.448 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 3.448 PLN,

b)wydatki na obsługę długu 150.000 PLN,
2) wydatki majątkowe o 324.270 PLN, z tego:
a) inwestycje o 324.270 PLN, w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków zagranicznych o 4.270 PLN
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do
załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 3.
1. W § 9 uchwały budżetowej dodaje się ust.3 o treści:
"ustala się plan dochodów i wydatków na rachunkach o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr
12 do uchwały".
2. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje
treść zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej
określającym „Plan dochodów otrzymanych przez
Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów)” wprowadza się następujące
zmiany:
1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014
Drogi publiczne powiatowe, § 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, zmniejsza się dochody o kwotę 2.203 PLN,
w tym: Województwo małopolskie o 2.203 PLN
2) kwotę
w wierszu
"Ogółem"
zmniejsza
się
o 2.203 PLN.
§ 5. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej
określającym „Plan dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Olkuskiego” wprowadza się następujące
zmiany:
1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zwiększa się wydatki o kwotę
304.000 PLN, w tym:
a) w rozdz. 90001 Gospodarka ściekami i ochrona
wód, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , w tym § 6300 Dotacja celowa na po-
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moc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się wydatki
o 160.000 PLN, w tym Gmina Trzyciąż o 160.000
PLN,
b) w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych ,
w tym § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących, zwiększa się wydatki
o 40.000 PLN, w tym Gmina Trzyciąż o 40.000
PLN,
c) w rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , w tym § 2710 Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań bieżących,
zwiększa się wydatki o 4.000 PLN, w tym Gmina
Bolesław o 4.000 PLN,
d) w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , w tym § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się
wydatki o 100.000 PLN, w tym Gmina Wolbrom
o 100.000 PLN,
2. kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zwiększa się
o 304.000 PLN.
§ 6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej
określającym „Plan wydatków majątkowych budżetu
Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się
następujące zmiany:
1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014
Drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe
i zakupy inwestycyjne, z tego zadanie 1) "Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej
nr 94", zmniejsza się wydatki o kwotę 4.270 PLN,
w tym: § 6057 o 2.203 PLN, § 6059 o 2.067 PLN,
2) dodaje się dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki majątkowe, w tym inwestycje, zad.
nr 1 "Budowa energetycznej, wewnętrznej linii zasilającej do budynku przy ul. Powstańców 8 w Olkuszu ", z kwotą 5.000 PLN, w tym § 6050 - 5.000 PLN,
które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,

Poz. 5610

3) w dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska wprowadza się następujące zmiany:
a) w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
wód, wydatki majątkowe,
w tym inwestycje:
- zmniejsza się wydatki o 320.000 PLN na zadanie 2) "Budowa chodnika i odwodnienie drogi
powiatowej nr 1076 K Krzeszowice-GoreniceOlkusz
w miejscowości
GoreniceEtep
I Kanalizacja deszczowa", w tym § 6050 o 320.000
PLN,
w tym dotacje na dofinansowanie inwestycji,
-zwiększa się wydatki o 100.000 PLN na zadanie
3) " I etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże",
w tym § 6300 o 100.000 PLN, które realizowane
będzie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
- zwiększa się wydatki o 60.000 PLN na zadanie 4)
" Projekt kanalizacji sanitarnej części wsi Jangrot-Duży Koniec", w tym § 6300 o 60.000 PLN,
które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
b) w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu,
wydatki
majątkowe,
w tym dotacje na dofinansowanie inwestycji,
- zwiększa się wydatki o 100.000 PLN na zadanie
1) Termomodernizacja budynku krytej pływalni
w Wolbromiu", w tym § 6300 o 100.000 PLN, które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
4) kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zmniejsza się
o 59.270 PLN.
§ 7. W załaczniku nr 10 do uchwały budżetowej
określającym "Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną" wprowadzić zmiany określone w lp.6 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określający „Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z pomocy zagranicznej”, otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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Poz. 5610
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/98/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa – treņć

1

2

3

4

1.

600
60014

2.

700
70005

3.

710

71014

71095

zmniejszenia
(-)
6

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(+) 2.649

(-) 2.203

Drogi publiczne powiatowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0920 Pozostałe odsetki

(+) 2.649

(-) 2.203

2)dochody majątkowe
z tego:
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku
trwałego
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

(+) 1.358
(+) 1.358

(+) 1.291
(+) 1.178
(+) 113
(-) 2.203

(-) 2.203

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(-) 400.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym :
1) dochody majątkowe
z tego:
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(-) 400.000

DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
71012

zwiĉkszenia
(+)
5

(-) 400.000
(-) 400.000

(+) 262.907

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki

(+) 1.344

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

(+) 1.903

Pozostała działalność
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

(+) 1.344
(+) 1.344

(+) 1.903
(+) 1.903

(+) 259.660
(+) 259.660
(+) 259.660

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

4.

750
75020

5.

754

75411

– 36750 –

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(+) 11.000

Starostwa powiatowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki

(+) 11.000

756

75618

7.

801
80120

80130

80140

(+) 11.000
(+) 11.000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(+) 9

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:

(+) 9

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej

6.

Poz. 5610

(+) 9
(+) 9

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

(+) 1.943

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0830 Wpływy z usług
§ 0920 Pozostałe odsetki

(+) 1.943

OŅWIATA I WYCHOWANIE

(+) 3.319

(+) 1.943
(+) 1.358
(+) 280
(+) 305

Licea ogólnokształcące
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki
Szkoły zawodowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
w tym:
1)dochody bieżące

(-) 127
(-) 60
(-) 60
(-) 60

(+) 3.257

(-) 20

(+) 3.257

(-) 20

(+) 33
(+) 2.812
(+) 412

(-) 20

(+) 9

(-) 47
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z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki
80195

Pozostała działalność
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki

Poz. 5610
(+) 9

(-) 47

(+) 9

(-) 47

(+) 53
(+) 53
(+) 53

8.

852
85201

85202

85204

85220

85295

9.

853

POMOC SPOŁECZNA

(+) 6.892

(-) 1.015

Placówki opiekuńczo – wychowawcze
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

(+) 4.086

(-) 25

(+) 4.086

(-) 25

(+) 312
(+) 3.774

(-) 25

Domy pomocy społecznej
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
Rodziny zastępcze
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo–wychowawczych i rodzinach
zastępczych

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
w tym:
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85333

85395

Powiatowe urzędy pracy
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
w tym:
1)dochody bieżące
z tego:

(+) 11
(+) 11
(+) 11

(+) 34
(+) 34
(+) 34

(+) 761

(-) 990

(+) 761

(-) 990

(+) 760
(+)1

(+) 2.000
(+) 2.000
(+) 2.000
(+) 214

(+) 123
(+) 123
(+) 123
(+) 91
(+) 91

(-) 990
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§ 0920 Pozostałe odsetki
10.

854
85406

11.

900

(+) 91

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(-) 45

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie
specjalistyczne
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki

(-) 45
(-) 45
(-) 45

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
90095

(+) 239
(+) 239

Pozostała działalność
w tym:
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Ogółem

(+) 239
(+) 239

(+) 289.172

(-) 403.390

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/98/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.

Lp.
1.

Dział

Rozdział

600

Kwota w PLN
Zwiĉkszenie
(+)

Transport i łącznoņć
60014

2.

Treņć

700
70005

Drogi publiczne powiatowe
w tym:
1. wydatki majątkowe
z tego:
1) inwestycje
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków
pomocy zagranicznej

Zmniejszenie
(-)
(-) 4.270
(-) 4.270
(-) 4.270
(-) 4.270
(-) 4.270

Gospodarka mieszkaniowa

(+) 5.000

(-)1.160

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2. wydatki majątkowe
z tego:
1) inwestycje

(+) 5.000

(-)1.160
(-)1.160
(-)1.160
(-)1.160

(+) 5.000
(+) 5.000
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3.

710

Działalnoņć usługowa

71014

71095

4.

757
75702

5.

– 36753 –

853
85333

Poz. 5610
(+) 38.500

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

(+) 7.000

Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Obsługa długu publicznego

(+) 31.500

(+) 7.000
(+) 7.000
(+) 7.000

(+) 31.500
(+) 31.500
(+) 31.500
(-)150.000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) obsługa długu jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(-) 150.000

Powiatowe urzędy pracy
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

(-) 2.288

(-) 150.000
(-) 150.000
(-) 2.288

(-) 2.288
(-) 2.288
(-) 2.288
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900

90001

90002

90004

90005

90095
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Poz. 5610

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

(+) 320.000

(-) 320.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1. majątkowe
z tego:
1) inwestycje
2) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 160.000

(-) 320.000

(+) 160.000

(-) 320.000

Gospodarka odpadami
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 40.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 4.000

(-) 320.000
(+) 160.000

(+) 40.000
(+) 40.000

(+) 4.000
(+) 4.000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
1. wydatki majątkowe
z tego:
1) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 100.000
(+) 100.000
(+) 100.000

Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Ogółem

(+) 16.000
(+) 16.000
(+) 16.000
(+) 16.000
(+) 363.500

(-) 477.718

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/98/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Nr II/29/2010
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 22.12.2010 r.
Dochody i wydatki na rachunkach, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Klasyfikacja budżetowa
dział
rozdział

Dochody
Wydatki
Kwota w PLN

1.

Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu

801

80111

80

80

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

801

80120

8.810

8.810
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3.

II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

801

80120

26.986

26.986

4.

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

801

80120

5.532

5.532

5.

Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

801

80130

34.510

34.510

6.

Zespół Szkół nr 2 w Olkuszu

801

80130

100

100

7.

Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

801

80130

11.980

11.980

8.

Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu

801

80130

2.701

2.701

17.258

17.258

Zespół Szkół w Bukownie

9.

w tym:

801

5.847

5.847

5.847

854

11.411

11.411

11.411

10.

Zespół Szkół w Kluczach

801

550

550

550

11.

Zespół Szkół w Trzyciążu

801

7.350

7.350

7.350

12.

Zespół Szkół w Wolbromiu

801

34.333

34.333

34.333

13.

Zespół Placówek Oświatowych
w Olkuszu

266.900

266.900

266.900

131.460

131.460

131.460

135.440

135.440

135.440

854

0

0

0

854

0

0

0

417.090

417.090

854

w tym:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Olkuszu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Wolbromiu

14.

15.

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/98/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków z pomocy zagranicznej
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
dział

rozdział

1

2

3

1.

600

60014

Nazwa i cel zadania

Jednostka
realizująca
program

Okres
realizacji

4

5

6

Zarząd
Drogowy
w Olkuszu

2008-2011

Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu
olkuskiego stanowiących
alternatywę dla drogi
krajowej nr 94

Nakłady
w PLN
i struktura
finansowania
7
Nakłady:
13.719.424
Struktura:
1) środki europejskie

Wydatki roku
2011

8
5.657.572

1.670.715
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(Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,
Schemat C: Drogi powiatowe)

2.

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul. Kruszcowa Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zarząd
Drogowy
w Olkuszu

20072011

(Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat
C: Drogi powiatowe)

3.

710

71095

Budowa Zintegrowanego
Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla powiatu
olkuskiego

Starostwo
Powiatowe
w Olkuszu

20082011

801

80140

Rozbudowa i wyposażenie
Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Kształcenia
Zawodowego
w Olkuszu

Starostwo
Powiatowe
w Olkuszu

20082011

(Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych ,
Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia
zawodowego)

Razem wydatki majątkowe

5.

801

80195

Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce

Starostwo
Powiatowe
w Olkuszu

2010-2014

(Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki)

6.

853

85395

Kwalifikacje naszym kapitałem
(Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz

3.986.857

Nakłady:
2.233.022

2.157.822

Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny powiatu

1.770.228

Nakłady:
2.726.337

2.385.173

Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny powiatu

(Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego)

4.

2) udział własny powiatu

2010 2012

1.788.880
596.293

Nakłady:
8.618.338

7.274.131

Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny powiatu

3.196.779
4.077.352

27.297.121

Nakłady:
5.121.667
Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny powiatu
3) budżet państwa

Powiatowy
Urząd Pracy
w Olkuszu

387.594

Nakłady:
325.626
Struktura:
1) środki eu-

17.474.698

1.683.896

1.431.312
214.696
37.888

120.007

102.086

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36757 –

Poz. 5610,5611

wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych
i wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie)
7.

853

85395

Aktywni w drodze do pracy
(Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji poprzez
powiatowe centra pomocy
rodzinie)

ropejskie
2) udział własny powiatu
3)środki Funduszu Pracy*)

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Olkuszu

20082012

Nakłady:
2.147.863

13.211
4.710

653.408

Struktura:
1) środki europejskie
2) budżet państwa

555.396
98.012

Razem wydatki bieżące

7.595.156

2.457.311

Ogółem wydatki

34.892.277

19.932.009

* ) środki pozabudżetowe

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
5610

5611
5611

UCHWAŁA NR VIII/99/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art. 61 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.),

§ 2. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej
określającym „Plan wydatków majątkowych budżetu
Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się
następujące zmiany:

Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:

1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, dodać rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach, wydatki majątkowe z kwotą
37.000 PLN, w tym: inwestycje, z kwotą 37.000 PLN,
zad. 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul.
Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz
z budową kanalizacji deszczowej ", z kwotą 37.000
PLN, w tym § 6050 z kwotą 37.000 PLN, które realizowane będzie przez Zarząd Drogowy w Olkuszu.
2) kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zwiększa się
o 37.000 PLN.

§ 1.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach, o kwotę 37.000 PLN, w tym:
1) wydatki majątkowe o 37.000 PLN, z tego:
a) inwestycje, o kwotę 37.000 PLN, w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków pomocy zagranicznej, o kwotę
37.000 PLN.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność,
o kwotę 37.000 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 37.000 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
37.000 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 37.000 PLN,
3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do
załączników nr 2 i 10 do uchwały budżetowej.

§ 3. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej
określający „Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z pomocy zagranicznej” wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536
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Poz. 611,5612
Załącznik
do uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
611

5612
5612

UCHWAŁA NR IX/107/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 61
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.),
art. 212 ust. 1 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.),
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 1.415.236 PLN, w tym:
1) dochody bieżące o 1.415.236 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 1.261.510 PLN, w tym:
1) dochody bieżące o 1.261.510 PLN.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do
załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 2.765.994 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o 1.692.590 PLN, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych o 1.536.090
PLN, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o 1.211.000 PLN,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 325.090 PLN
b) dotacje
udzielone
z budżetu
powiatu
o 36.500 PLN,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 120.000 PLN,
2) wydatki majątkowe o 1.073.404 PLN, z tego:
a) inwestycje o 1.038.404 PLN, w tym
- na programy z udziałem środków zagranicznych o 1.038.404 PLN,
b) zakupy inwestycyjne o 30.000 PLN,
c) dotacje
celowe
przekazane
gminom
o 5.000 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o 2.919.720 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o 1.018.872 PLN, z tego:
a) wydatki
jednostek
budżetowych
o 473.072 PLN, w tym:
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o 30.000 PLN,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 443.072 PLN
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 95.800 PLN,
c) wydatki na obsługę długu o 450.000 PLN,
2) wydatki majątkowe o 1.900.848 PLN, z tego:
a) inwestycje o 1.300.848 PLN,
b) dotacje celowe przekazane województwu
o 600.000 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do
załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
4. W § 3 uchwały budżetowej zmniejsza się łączną
kwotę rezerw celowych o 172.268 PLN, w tym:
1) na zabezpieczenie poręczenia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu na spłatę zobowiązań, o kwotę
150.000 PLN
2) na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, o kwotę 22.268 PLN.
§ 3. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej
określającym „Plan dochodów otrzymanych przez
Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów)” wprowadza się następujące
zmiany:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130
Szkoły zawodowe, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst., zwiększa
się dochody o kwotę 2.906 PLN, w tym:
Gmina Olkusz (+) 2.298 PLN,
Gmina Trzyciąż (+) 488 PLN,
Gmina Klucze (+) 152 PLN,
Gmina Bukowno (-) 22 PLN,
Gmina Wolbrom (-) 10 PLN,
2) w dziale 852 Pomoc spoleczna, rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, §2320 Dotacje
celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., zwiększa się dochody o kwotę 63.780 PLN,
3) kwotę dochodów w wierszu „Ogółem” zwiększa się
o 66.686 PLN.
§ 4. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej
określającym „Plan dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Olkuskiego” wprowadza się następujące
zmiany:
1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60013
Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: dotacje dla
jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, zmniejsza się wydatki
o kwotę 600.000 PLN, w tym: Województwo Małopolskie o 600.000 PLN,
2) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

Poz. 5612

z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., zwiększa
się wydatki o kwotę 7.500 PLN, w tym Powiat
Chrzanowski o 7.500 PLN,
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
zwiększa
się
wydatki
o kwotę
34.000 PLN, w tym:
w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód, z tego: dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych, w tym § 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 PLN,
w tym Gmina Klucze o 5.000 PLN,
w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, z tego:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym § 2710 Dotacja celowa na
pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa
się wydatki o kwotę 20.000 PLN, w tym Gmina
Bukowno o 20.000 PLN,
w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach, z tego : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 PLN,
w tym: Gmina Olkusz o 2.000 PLN,
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego : dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych, w tym § 2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się wydatki o kwotę 7.000
PLN, w tym: Gmina Olkusz o 3.000 PLN
i Gmina Trzyciąż o 4.000 PLN.
4) kwotę w wierszu "Ogółem" zmniejsza się o 558.500
PLN.
§ 5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej
określającym „Plan wydatków majątkowych budżetu
Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się
następujące zmiany:
1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60013
Drogi publiczne wojewódzkie, wydatki majątkowe,
w tym dotacje na dofinansowanie inwestycji,
zmniejsza się wydatki o kwotę 600.000 PLN, z tego
na zadanie "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Olkusza połączenie DW nr 783 z DW nr 791"
o kwotę 600.000 PLN, w tym § 6300 o kwotę
600.000 PLN,
2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014
Drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe,
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne:
1) zwiększyć wydatki na zadanie: "Modernizacja
dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi
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krajowej nr 94" o kwotę 1.038.404 PLN, w tym
§ 6050 o kwotę 1.038.404 PLN,
2) zmniejszyć wydatki na zadanie: "Wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowę
skrzyżowania dróg powiatowych nr 1077 K
i 1076 K w ciągu ulic: Aleja Tysiąclecia, Biema
i Dworska w Olkuszu" o kwotę 64.000 PLN,
w tym § 6050 o kwotę 64.000 PLN,
3) zmniejszyć wydatki na zadanie: "Przebudowa
skrzyżowania dróg powiatowych nr 1077 K
i 1076 K w ciągu ulic: Aleja Tysiąclecia, Biema
i Dworska w Olkuszu" o kwotę 1.194.494 PLN,
w tym § 6050 o kwotę 1.194.494 PLN,
4) zwiększyć wydatki na zadanie "Zakup samochodu osobowego" o kwotę 30.000 PLN,
w tym § 6060 o kwotę 30.000 PLN, które realizowane będzie przez Zarząd Drogowy
w Olkuszu,

§ 6. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej
określającym „Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” wprowadzić następujące
zmiany:

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchowościami,
zmienia
się
w nazwie
zadania
określenie
"...Powstańców 8 ..." na określenie "...Partyzantów
8"

1) w lp. 1, dział 600, rozdz. 60014, "Modernizacja dróg
powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi powiatowej nr 94,
zwiększa się o kwotę 1.038.404 PLN nakłady ogółem, wydatki w 2011 r. oraz udział własny powiatu,
2) w wierszach: "Razem wydatki majątkowe"
i "Ogółem
wydatki"
zwiększyć
o kwotę
1.038.404 PLN nakłady ogółem i wydatki w 2011 r.

4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska,
90001
Gospodarka
ściekowa
i ochrona wód, wydatki majątkowe, w tym dotacje
przekazane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu
na dofinansowanie inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 PLN, w tym § 6300 o kwotę 5.000
PLN na "Wykonanie przydomowej oczyszczalni
ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie
Górnym"
5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska,
90001
Gospodarka
ściekowa
i ochrona wód, wydatki majątkowe, w tym inwestycje zmniejsza się wydatki o kwotę 42.354 PLN,
w tym § 6050 o kwotę 42.354 PLN, na "Budowę
chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1076
K Krzeszowice - Gorenice - Olkusz w miejscowości
Gorenice, Etap I - Kanalizacja deszczowa",
6. kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zmniejsza się
o 827.444 PLN.

1) zmniejszyć dochody zgodnie z lp.6 załącznika nr
1 do niniejszej uchwały,
2) kwotę dochodów w wierszu "Ogółem" zmniejszyć
o 317.518 PLN,
3) zmniejszyć i zwiększyć wydatki zgodnie z lp.
9 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
4) kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" oraz
w wierszu "w tym finansowane z dochodów
w 2011 r." zmniejszyć o 317.518 PLN.
§ 7. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej
określający „Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z pomocy zagranicznej” wprowadzić następujące zmiany:

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej określający "Dochody i wydatki na rachunkach, o których
mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/107/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 października 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa – treņć

1

2

3

4

1.

600
60014

2.

750
75020

3.

801
80120

80130

zwiĉkszenia
(+)
5

zmniejszenia
(-)
6

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(-) 280

Drogi publiczne powiatowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki

(-) 280
(-) 280
(-) 280

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(+) 46.073

Starostwa powiatowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0920 Pozostałe odsetki

(+) 46.073

OŅWIATA I WYCHOWANIE

(+) 63.907

(+) 46.073
(+) 3.500
(+)42.573

Licea ogólnokształcące
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Szkoły zawodowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jst

(-) 11.838
(-) 7.151
(-) 7.151
(-) 7.151

(+) 2.907

(-) 4.687

(+) 2.907

(-) 4.687
(-) 4.687

(+) 1
(+)2.906
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Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0830 Wpływy z usług

4.

852
85201

5.

853

85333

6.

900

(+) 61.000
(+)61.000

(+) 65.930

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jst

(+) 65.930
(+) 65.930
(+) 2.150
(+) 63.780

(+) 1.085.600 (-) 1.085.600

Fundusz Pracy
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy
Powiatowe urzędy pracy
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

90019

(+) 61.000

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85322

Poz. 5612

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0690 Wpływy z różnych opłat

(-) 1.085.600
(-) 1.085.600
(-) 1.085.600

(+) 1.085.600
(+) 1.085.600
(+) 1.085.600

(-) 317.518

(-) 317.518
(-) 317.518

(-) 317.518
Ogółem

(+) 1.261.510 (-) 1.415.236
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/107/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 października 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa – treņć

zwiĉkszenia
(+)

1

2

3

4

5

1.

600

Transport i łączność
60013

60014

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
1.wydatki majątkowe
z tego:
1) dotacje celowe przekazane województwu
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.wydatki majątkowe
z tego:
1) inwestycje
- na programy finansowane z udziałem środków
pomocy zagranicznej
2) zakupy inwestycyjne

2.

710
71095

3.

750

75075

(-) 1.888.494
(-) 600.000
(-) 600.000
(-) 600.000

(+) 1.288.494

(-) 1.288.494

(+) 220.090

(-) 30.000

(+) 220.090

(-) 30.000
(-) 30.000

(+) 220.090
(+) 1.068.404

(-) 1.258.494

(+) 1.038.404
(+) 1.038.404

(-) 1.258.494

(+) 30.000

Działalnoņć usługowa

(-) 1.440

Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(-) 1.440

Administracja publiczna
75019

(+) 1.288.494

zmniejszenia
(-)
6

(-) 1.440
(-) 1.440
(-) 1.440

(+) 7.500

Rady powiatów
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) dotacje celowe przekazane powiatom

(-) 56.000
(-) 56.000
(-) 56.000
(-)56.000

(+) 7.500
(+) 7.500
(+) 7.500
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758
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OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(-) 450.000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
j.s.t.
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego

(-) 450.000

Różne rozliczenia

(-) 172.268

Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
z tego : 1. rezerwy celowe
w tym na: ZOZ Olkusz

(-) 172.268

Oņwiata i wychowanie
80102

80111

80120

80123

80130

Poz. 5612

(-) 450.000
(-) 450.000

(-) 172.268
(-) 172.268
(-) 172.268
(-) 172.268
(-) 172.268

(+) 1.211.000

Szkoły podstawowe specjalne
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(+) 47.000

Gimnazja specjalne
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(+) 88.000

Licea ogólnokształcące
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(+) 416.000

Licea profilowane
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Szkoły zawodowe
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

(+) 47.000
(+) 47.000
(+) 45.000
(+) 2.000

(+) 88.000
(+) 88.000
(+) 86.000
(+) 2.000

(+) 416.000
(+) 416.000
(+) 383.000
(+) 33.000
(+) 2.900
(+) 2.900
(+) 2.900
(+) 2.900
(+) 521.100
(+) 521.100
(+) 521.100

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

80134

80140
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852

85204
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85406
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(+) 505.100
(+) 16.000

Szkoły zawodowe specjalne
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(+) 75.000

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(+) 61.000

Pomoc społeczna
85201

8.
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(+) 75.000
(+) 75.000
(+) 73.000
(+) 2.000

(+) 61.000
(+) 61.000
(+) 31.000
(+) 30.000

(+) 175.000

Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

(+) 87.500

Rodziny zastępcze
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

(+) 87.500

Edukacyjna opieka wychowawcza

(+) 50.000

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(+) 50.000

(+) 87.500
(+) 55.000
(+) 35.000
(+) 20.000
(+) 32.500

(+) 87.500
(+) 87.500

(+) 50.000
(+) 50.000
(+) 50.000
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Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
90001

90002

90004

90005

90095

(+) 34.000

(-) 351.518

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1. wydatki majątkowe
z tego:
1) inwestycje
2) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 5.000

(-) 42.354

(+) 5.000

(-) 42.354

Gospodarka odpadami
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 20.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 2.000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje celowe przekazane gminom

(+) 7.000

(-) 74.786

(+) 7.000

(-) 74.786

(-) 42.354
(+) 5.000

(+) 20.000
(+) 20.000

(+) 2.000
(+) 2.000

(-) 74.786
(-) 74.786
(+) 7.000
(-) 234.378

Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ogółem

(-) 234.378
(-) 194.578
(-) 194.578
(-) 39.800
(+) 2.765.994

(-) 2.919.720

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/107/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 października 2011 r.
Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Klasyfikacja
budżetowa
dział
rozdział

Dochody

Wydatki

Kwota w PLN

1.

Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu

801

80111

80

80

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

801

80120

8.810

8.810
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3.

II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

801

80120

26.986

26.986

4.

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

801

80120

5.532

5.532

5.

Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

801

80130

34.510

34.510

6.

Zespół Szkół nr 2 w Olkuszu

801

80130

100

100

7.

Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

801

80130

11.980

11.980

8.

Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu

801

80130

2.701

2.701

17.258

17.258

9.

Zespół Szkół w Bukownie
801

80130

5.847

5.847

w tym:

854

85410

11.411

11.411

10.

Zespół Szkół w Kluczach

801

80130

550

550

11.

Zespół Szkół w Trzyciążu

801

80130

7.350

7.350

12.

Zespół Szkół w Wolbromiu

801

80130

34.333

34.333

13.

Zespół Placówek Oświatowych
w Olkuszu

266.900

266.900

85410

131.460

131.460

85417

135.440

135.440

854

85406

0

0

854

85406

0

0

417.090

417.090

854

w tym:
14.
15.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Olkuszu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Wolbromiu
OGÓŁEM

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

5612

5613
5613

UCHWAŁA NR IX/108/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 61
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.),
art.89 ust.1 pkt 2 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.),
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 2.130.664 PLN, w tym:
1) dochody bieżące o 830.664 PLN,
2) dochody majątkowe o 1.300.000 PLN,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany określone w ust. 1 wprowadzić do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2.
1. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 2.130.664 PLN pochodzące z kredytu
na pokrycie planowanego deficytu.
2. Kwotę kredytu określoną w ust. 1 wprowadzić do
załącznika nr 3 i nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 3. Wprowadza się następujące zmiany w treści
uchwały budżetowej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36768 –

1) w § 1 ust. 3 zwiększa się planowany deficyt budżetu
o kwotę 2.130.664 PLN,
2) w § 1 ust. 3 pkt 1) zwiększa się kwotę zaciągniętych
kredytów o kwotę 2.130.664 PLN,
3) w § 1 ust. 4 zwiększa się przychody budżetu
o kwotę 2.130.664 PLN,
4) w § 2 ust. 1 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu
kredytów zaciągniętych w 2011r. o kwotę
2.130.664 PLN, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.130.664 PLN.

Poz. 5613,5614

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
Załącznik
do uchwały Nr IX/108/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 października 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa – treņć

1

2

3

4

1.

600
60014

2.

700
70005

zwiĉkszenia
(+)
5

zmniejszenia
(-)
6

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(-) 830.664

Drogi publiczne powiatowe
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

(-) 830.664
(-) 830.664
(-) 830.664

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(-) 1. 300.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
2)dochody majątkowe
z tego:
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(-) 1.300.000
(-)1.300.000
(-)1. 300.000

Ogółem

(-) 2.130.664
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

5613

5614
5614

UCHWAŁA NR IX/109/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 61
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.),
art.89 ust.1 pkt 4 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.),

1. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 1.425.420 PLN pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finasowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rada Powiatu w Olkuszu
uchwala:

2. Kwotę kredytu określoną w ust. 1 wprowadzić do
załącznika nr 3 i nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 1.
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Poz. 5614,5615

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w treści
uchwały budżetowej:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

1) w § 1 ust. 4 zwiększa się przychody budżetu o kwotę
1.425.420 PLN,
2) w § 2 ust. 1 zwiększa się limit zobowiazań z tytułu
kredytów
zaciągniętych
w 2011r.
o kwotę
1.425.420 PLN i dodaje się treść : "c) na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty
1.425.420 PLN."

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

5614

5615
5615

UCHWAŁA NR IX/113/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie kosztów
inwestycji dotyczących ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust
1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150. z późn.
zm.) oraz art. 250-253 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 157,
poz.1240 z późn.zm.).
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1.
1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej
z budżetu Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie
kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym kryteria wyboru
inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępo-

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/113/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 października 2011 r.
Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu
Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie kosztów
inwestycji dotyczących ochrony ņrodowiska
i gospodarki wodnej
§ 1. Przeznaczenie środków
Środki pieniężne budżetu Powiatu Olkuskiego przeznacza się na dofinansowanie kosztów inwestycji
dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5,
8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), tj. na:
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych
i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji
lub
urządzeń
ochrony
przeciwpowodziowej
i obiektów małej retencji wodnej;
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

wania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.
2. Zasady udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1,
ujęte są w regulaminie stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na 2012 rok upływa dnia 30.01.2012r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Olkuszu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni
ziemi;
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych
i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,
a także systemów pomiarowych zużycia wody
i ciepła;
6) wspomaganie
systemów
gromadzenia
i przetwarzania danych związanych z dostępem do
informacji o środowisku;
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których
występują te ruchy;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł
energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii;
10)
wspomaganie
działalności
związanej
z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
11) wspomaganie ekologicznych form transportu;
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza,
i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegają-
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cych ochronie na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,
w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na
obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska;
edukację ekologiczną oraz propagowanie działań
proekologicznych
i zasady
zrównoważonego
rozwoju;
projekty
inwestycyjne,
koszty
operacyjne
i działania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających
zwrotowi;
przygotowanie
dokumentacji
przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi;
projekty
inwestycyjne,
koszty
operacyjne
i działania realizowane z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy
z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowane na zasadach
określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008r.
o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U.
z 2009r. Nr 19, poz. 100);
inne zadania służące ochronie środowiska
i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć
z zakresu
ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej gwarantującej uzyskanie
trwałego efektu ekologicznego.

§ 2. Korzystanie ze środków budżetu Powiatu Olkuskiego
1. Do korzystania ze środków budżetu Powiatu Olkuskiego uprawnione są:
1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
2. Podstawową formą korzystania ze środków budżetu jest dotacja celowa.
3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest
złożenie pisemnego wniosku sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu.
4. Wysokość dotacji celowej może wynieść do 50%
udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.
5. Wysokość udzielonej dotacji uzależniona jest od
wielkości środków jakimi dysponuje w danym roku budżet Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem
na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz od ilośći złożonych wniosków.

Poz. 5615
§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowa-

nia
1. Środki z budżetu Powiatu Olkuskiego przeznacza
się dla podmiotów realizujących zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na terenie powiatu olkuskiego.
2. Udzielenie dotacji następuje na inwestycje które
najpełniej spełniają poniższe kryteria:
1) efektywności ekologicznej (poprawy stanu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
w tym w szczególności:
a) w zakresie spodziewanego efektu redukcji
niekorzystnych oddziaływań,
b) zgodności z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Olkuskiego oraz Strategią Powiatu Olkuskiego,
c) stopnia powiązania inwestycji z innymi
działaniami na rzecz ochrony środowiska,
d) uwzględnienia priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania,
e) ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów powiatu olkuskiego,
f) oddziaływania na świadomość ekologiczną
społeczności powiatu olkuskiego.
2) uwarunkowań technicznych i jakościowych –
preferowane będą inwestycje:
a) oparte na najlepszych dostępnych technologiach,
b) wykorzystujące skuteczne i nowoczesne
metody realizacji.
3. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić
pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Ur. UE L 379
z 28.12.2006).
4. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze rolnym udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie
zastosowania
art.87
i 88
Traktatu
(WE)
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej (Dz.Ur. UE L 337 z 21.12.2007).
5. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis
ograniczone jest do dnia obowiązywania w/w rozporządzeń Komisji (WE) tj. do dnia 31 grudnia
2013r.
§ 4. Rozpatrywanie, składanie wniosków
1. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają pisemne wnioski do Starostwa Powiatowego
w Olkuszu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym udzielona będzie dotacja.
2. Rozpatrzeniu podlegały będą wnioski, które spełniają wszystkie warunki załącznika do niniejszego
regulaminu.
3. Niezależnie od dokumentów i oświadczeń wskazanych we wzorze wniosku, podmiot ubiegający się
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o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis
dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis określone w rozporządzeniach Rady
Ministrów wydanych na podstawie ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) obowiązujących w dniu złożenia wniosku.
4. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem :
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) złożenia pozostałych informacji na formularzu
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
5. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nie
uzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym
terminie spowoduje odrzucenie wniosku.
6. Wnioski podlegają opiniowaniu przez Komisję
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa,
Leśnictwa
i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Olkuszu.
§ 5. Udzielanie i rozliczanie dotacji
1. Dotacja zostanie udzielona podmiotom, których
wnioski zostaną pozytywnie ocenione w zakresie
wymagań formalnych i kryteriów merytorycznych
pod warunkiem, iż w budżecie Powiatu Olkuskiego będą środki przeznaczone na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej dla podmiotów wymienionych w § 2 ust.
1 niniejszego regulaminu.
2. Ostateczną decyzję o udzieleniu podmiotowi dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Olkuszu w formie
uchwały.

Poz. 5615

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy
zawieranej między Powiatem Olkuskim w imieniu
którego działa Zarząd Powiatu a podmiotem
wnioskującym o udzielenie dotacji.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 określa w szczególności:
1) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została
przyznana i termin jego wykonania,
2) wysokość dotacji oraz sposób wypłaty,
3) termin wykonania zadania,
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż
do 30 listopada danego roku budżetowego,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,
7) tryb kontroli wykonania zadania.
5. Dotacja zostanie rozliczona po wykonaniu zadania
i przedstawieniu przez dotowany podmiot dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy.
6. Dotacje nie będą udzielane na zadania zrealizowane przed datą zawarcia umowy.
7. Rozliczenie przyznanych w danym roku dotacji
winno nastąpić do dnia 15 grudnia tego roku.
8. Dotacja nie zostanie przekazana lub będzie podlegać zwrotowi gdy:
1) wnioskodawca nie przystąpi w terminie do realizacji zadania lub odstąpi od realizacji zadania
określonej w umowie o dotację,
2) dotacja została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem,
3) nie został osiągnięty planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy określony w umowie
o dotację,
4) wnioskodawca nie dotrzymuje innych warunków zastrzeżonych w umowie o dotację,
5) wnioskodawca zbył inwestycję zrealizowaną
w ramach otrzymanej dotacji w okresie 5 lat od
daty jej ukończenia.
§ 6. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, przy udzielaniu dotacji ze środków budżetu
powiatu znajdują zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/113/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 października 2011 r.

Załącznik do regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie kosztów
inwestycji dotyczących ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej
Data…………………………..
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu olkuskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej
I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Pełna nazwa podmiotu składającego wniosek, adres NIP, REGON

2. Adres do korespondencji, numery: telefon, faks

3. Status prawny wnioskodawcy
4. Osoby upoważnione do podpisania umowy wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego upoważnienie osób
do zawierania umowy

5. Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktowania się w sprawach wniosku

II. Charakterystyka inwestycji
1. Nazwa inwestycji

2. Szczegółowy opis inwestycji (rodzaj zadania, lokalizacja, opis stanu istniejącego oraz opis docelowej technologii,
planowanych rozwiązań technicznych, parametrów, celów inwestycji)

3. Posiadana dokumentacja (analizy, kosztorys, projekty, wymagane pozwolenia na realizację inwestycji, kserokopie
w załączeniu do wniosku)

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji

5. Wykonawstwo (własne, zlecone – sposób wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych)

6. Przewidywany efekt ekologiczny i rzeczowy (wymierne wielkości, opisowa forma)
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7. Planowany całkowity koszt inwestycji

8. Projektowany harmonogram rzeczowo – finansowy z wyszczególnieniem zadań prowadzonych ze środków własnych, budżetu Powiatu Olkuskiego i innych źródeł finansowania (wartość – jakie)

III. Wnioskowana kwota dotacji
1. Wnioskowana kwota ze środków budżetu Powiatu Olkuskiego

2. Nazwa banku wnioskodawcy, numer konta

IV. Oświadczenie
Wnioskujący zobowiązuje się przyznane środki zużyć zgodnie z ich przeznaczeniem oraz udzielić właściwym organom wszelkich informacji o postępie realizacji inwestycji i przedstawić wymagane umową dokumenty.
Podpis osoby upoważnionej
Uwaga: wniosek niekompletny tj. nie zwierający wszystkich powyżej wyszczególnionych informacji odesłany będzie
do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
5615
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UCHWAŁA NR X/117/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art. 61 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.),
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 2.914.813 PLN, w tym:
1) dochody bieżące o 1.537.115 PLN,
2) dochody majątkowe o 1.377.698 PLN, w tym ze
środków europejskich o 1.377.698 PLN,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany określone w ust. 1 wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o 2.914.813 PLN, w tym:
1) wydatki majątkowe o 2.914.813 PLN, z tego:
a) inwestycje o 2.914.813 PLN, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych o 2.914.813 PLN
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany określone w ust. 1 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 3. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej
określającym "Plan dochodów otrzymanych przez
Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów)", wprowadza się następujące
zmiany:
1) w dziale 710 Działalność usługowa , rozdz. 71095
Pozostała działalność, § 6207 Dotacje celowe
w ramach programów finansowych 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, zmniejsza się dochody o kwotę
975.196 PLN, w tym:- Województwo Małopolskie
o 975.196 PLN
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
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oraz ośrodki dokształcania zawodowego, § 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
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, zmniejsza się dochody o kwotę
402.502 PLN, w tym:- Województwo Małopolskie
o 402.502 PLN
3) kwotę w wierszu ogółem zmniejsza się o 1.377.698
PLN.

Poz. 5616

majątkowe, w tym: inwestycje, z tego zadanie
1. "Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Kształcenia
Ustawicznego
i Kształcenia
Zawodowego
w Olkuszu", zmniejsza się wydatki o kwotę
1.614.552 PLN, w tym :
§ 6050 o 280.630 PLN, § 6057 o 402.502 PLN,
§ 6059 o 931.420 PLN,
3) kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zmniejsza się
o 2.914.813 PLN.
§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określający „Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z pomocy zagranicznej”, otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej
określającym „Plan wydatków majątkowych budżetu
Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się
następujące zmiany:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu

1) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095
Pozostała działalność, wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje, z tego zadanie 1. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej ( ZSIP) dla
powiatu olkuskiego", zmniejsza się wydatki o kwotę
1.300.261 PLN, w tym:
§ 6057 o 975.196 PLN, § 6059 o 325.065 PLN,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/117/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa – treņć

1

2

3

4

1.

710
71095

2.

75622

zmniejszenia
(-)
6

DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA

(-) 975.196

Pozostała działalność
w tym :
1)dochody majątkowe
z tego:
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

(-) 975.196

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM

756

zwiĉkszenia
(+)
5

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
w tym :
1)dochody bieżące
z tego:
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

(-)975.196
(-) 975.196

(-) 1.537.115

(-) 1.537.115

(-) 1.537.115
(-) 1.537.115
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OŅWIATA I WYCHOWANIE

(-) 402.502

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
w tym :
1)dochody majątkowe
z tego:
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

(-) 402.502
(-) 402.502
(-) 402.502

Ogółem

(-) 2.914.813
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/117/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.

Lp.

1.

Dział

Rozdział

710
71095

2.

801
80140

Kwota w PLN
Zwiĉkszenie
(+)

Treņć

Zmniejszenie
(-)

Działalnoņć usługowa

(-) 1.300.261

Pozostała działalność
w tym:
1.wydatki majątkowe
z tego:
1) inwestycje
- na programy finansowane z udziałem środków
pomocy zagranicznej

(-) 1.300.261

Oņwiata i wychowanie

(-) 1.614.552

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz

(-) 1.614.552

(-) 1.300.261
(-) 1.300.261
(-) 1.300.261

ośrodki dokształcania zawodowego
(-) 1.614.552
w tym:
1.wydatki majątkowe
z tego:
1) inwestycje
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków
pomocy zagranicznej
Ogółem

(-) 1.614.552
(-) 1.614.552

(-) 2.914.813
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/117/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Nr II/29/2010
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 22.12.2010r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków z pomocy zagranicznej
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.

Nazwa i cel zadania

Jednostka
realizująca
program

Okres
realizacji

dział

rozdział

1

2

3

4

5

6

1.

600

60014

Modernizacja dróg powiatowych
na terenie powiatu
olkuskiego
stanowiących alternatywę dla
drogi
krajowej nr 94

Zarząd Drogowy
w Olkuszu

20082011

600

900

60014

90004

Przebudowa drogi powiatowej
nr 1075 K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu
wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zarząd Drogowy
w Olkuszu

20072011

710

71095

(Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi
powiatowe)

Budowa Zintegrowanego Systemu
Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla
powiatu olkuskiego
(Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego)

Nakłady:
14.757.828

Nakłady:
2.270.022
Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny
powiatu
1) udział własny
powiatu

Przebudowa drogi powiatowej
nr 1075 K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu
wraz z budową kanalizacji deszczowej

3.

7

Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny
powiatu

(Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,
Schemat C: Drogi powiatowe)

2.

Nakłady w PLN
i struktura finansowania

Starostwo
Powiatowe
w Olkuszu

20082011

Nakłady:
2.726.337
Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny
powiatu

Wydatki
w 2011r.
/w PLN/

8
6.695.976

1.670.715
5.025.261

2.194.822

1.770.228
387.594

37.000

1.084.912

813.684
271.228
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Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu

Starostwo
Powiatowe
w Olkuszu

Poz. 5616

20082011

Nakłady:
8.618.338
Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny
powiatu

(Działanie 1.1 Poprawa jakości
usług edukacyjnych ,
Schemat B: Rozwój infrastruktury
kształcenia ustawicznego oraz
kształcenia zawodowego)

Razem wydatki majątkowe

5.

801

80195

Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce

Starostwo
Powiatowe
w Olkuszu

20102014

853

85395

Kwalifikacje naszym kapitałem
(Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w
regionie)

7.

853

85395

Aktywni w drodze do pracy
(Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra
pomocy rodzinie)

*) środki pozabudżetowe
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28.372.525

Nakłady:
5.121.667

Powiatowy
Urząd Pracy
w Olkuszu

2010
2012

Nakłady:
325.626

2.865.302

15.635.289

1.431.312
214.696
37.888

120.007

Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny powiatu
3)środki Funduszu
Pracy*)

Powiatowe
2008Centrum Po- 2012
mocy Rodzinie
w Olkuszu

2.794.277

1.683.896

Struktura:
1) środki europejskie
2) udział własny powiatu
3) budżet państwa

(Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki)

6.

5.659.579

Nakłady:
2.147.863

102.086
13.211
4.710

653.408

Struktura:
1) środki europejskie
2) budżet państwa

555.396
98.012

Razem wydatki bieżące

7.595.156

2.457.311

Ogółem wydatki

35.967.681

18.092.600
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UCHWAŁA NR X/119/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art. 61 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust.
1 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240
ze zm.),
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.000 PLN
w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85202 Domy
pomocy społecznej , w tym: dochody bieżące o kwotę
100.000 PLN , z tego § 0830 Wpływy z usług o kwotę
100.000 PLN.
2. Zmianę określoną w ust. 1 wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o w kwotę 105.000 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 100.000 PLN, w dziale
852 Pomoc społeczna , rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej , z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o 100.000 PLN,
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 100.000 PLN,
2) wydatki majątkowe o kwotę 5.000 PLN, w dziale
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód,
rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu, z tego:
a) dotacje
celowe
przekazane
gminom
o 5.000 PLN,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 5.000 PLN, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód , rozdz.90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu, w tym:
1) wydatki bieżące o 5.000 PLN, z tego:
a) dotacje
celowe
przekazane
o 5.000 PLN,

gminom

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 3. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Olkuskiego” wprowadza się następujące zmiany:
5617

1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
1) zmniejszyć § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o 5.000 PLN, w tym
Gmina Klucze o 5.000 PLN,
2) zwiększyć § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 5.000 PLN, w tym Gmina Klucze
o 5.000 PLN,
§ 4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określającym „Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się następujące
zmiany:
1) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki majątkowe
o 5.000 PLN, z tego dotacje na dofinansowanie inwestycji o 5.000 PLN, w tym na zadanie "Termomodernizacja budynku w Chechle przy ul. Hutniczej 22", która
przekazana będzie przez Starostwo Powiatowe
w Olkuszu,
2) kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zwiększa się
o 5.000 PLN.
§ 5. W załaczniku nr 10 do uchwały budżetowej
określającym "Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną" w dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 Ochrona
powietrza atmosferycznego i klimatu,
1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 PLN, z tego
: dotacje przekazane gminom o 5.000 PLN,
2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 5.000 PLN,
z tego : dotacje przekazane gminom o 5.000 PLN.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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Poz. 5618,5619

5618
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UCHWAŁA NR X/120/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 61
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.),
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240
ze zm.),
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy
ogólne i celowe, o kwotę 20.000 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o 20.000 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o 20.000 PLN,
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o 20.000 PLN, z tego: 1. rezerwy celowe o 20.000 PLN, w tym na - zarządzanie kryzysowe o 20.000 PLN,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe, o kwotę 20.000 PLN, w tym:
1) wydatki majątkowe o 20.000 PLN, z tego:
a) zakupy inwestycyjne o 20.000 PLN,

4. W § 3 ust. 2 uchwały budżetowej zmniejsza się łączną
kwotę rezerw celowych o 20.000 PLN, w tym:
1) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
o 20.000 PLN.
§ 2. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określającym „Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się następujące
zmiany:
1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatki majątkowe,w tym: zakupy inwestycyjne,
zwiększyć wydatki na nowe zadanie "Zakup agregatów prądotwórczych" o kwotę 20.000 PLN, w tym
§ 6060 o kwotę 20.000 PLN, które realizowane będzie
przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
2. kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zwiększa się
o 20.000 PLN.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

5618

5619
5619

UCHWAŁA NR X/121/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art. 61 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), art.89 ust.1 pkt 2
oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240
ze zm.),
Rada Powiatu w Olkuszu
uchwala:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa, o kwotę 1.425.420 PLN,
w tym:
1) dochody bieżace, o kwotę 1.425.420 PLN, z tego: §
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Zmiany określone w ust. 1 wprowadzić do załącznika
nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w treści
uchwały budżetowej:
1) w § 1 ust. 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę
1.425.420 PLN,
2) w § 1 ust. 3 pkt 1 kwotę 12.130.664 PLN zastępuje się
kwotą 13.556.084 PLN,
3) w § 2 ust. 1 lit.a kwotę 12.130.664 PLN zastępuje sie
kwotą 13.556.084 PLN, i dodaje sie treść,"w tym na
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wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 1.425.420 PLN.",
4) w § 2 ust. 1 skreśla sie treść określoną w lit.c.

Poz. 5619,5620

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
5619

5620
5620

UCHWAŁA NR XVII/91/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź.
zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co nastĉpuje:

§ 1.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011
o kwotę 511.237,53 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2011
o kwotę 511.237,53 zł
-

Dział
1
010

Rozdz.
2
Rolnictwo i łowiectwo
01010

01095

600
60013

60016

700
70078

750
75075

801

Nazwa - Treņć
3

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe

jak poniżej:

Zmniejszenia
4
15 000,00

Zwiĉkszenia
5
23 000,00

15 000,00
15 000,00

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące

23 000,00
23 000,00

Transport i łącznoņć

485 237,53

462 237,53

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
a) wydatki majątkowe

462 237,53

462 237,53

462 237,53

462 237,53

Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa

23 000,00
23 000,00
20 000,00

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe

20 000,00
20 000,00

Administracja publiczna

4 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

4 000,00

Oņwiata i wychowanie

5 000,00

4 000,00
4 000,00
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Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki majątkowe

5 000,00
5 000,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
w tym:
a) wydatki bieżące

4 000,00
2 000,00

Oņrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące

2 000,00
2 000,00

2 000,00

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące

2 000,00
2 000,00

RAZEM WYDATKI
w tym:
a)wydatki bieżące

511 237,53

511 237,53

29 000,00

29 000,00

b)wydatki majątkowe

482 237,53

482 237,53

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.1 i 2
obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
29.000,00zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 29.000,00zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
25.000,00 zł.
Dział
1
010

4 000,00

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85395

Poz. 5620

Rozdz.
2

2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
29.000,00 zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 25.000,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
o kwotę
25.000,00 zł.
b) dotacji na zadania bieżące o kwotę 4.000,00 zł.
- jak poniżej:

Nazwa - Treņć
3

Zmniejszenia
4

Rolnictwo i łowiectwo
01095

600
60016

Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Zwiĉkszenia
5
23 000,00
23 000,00

23 000,00

Transport i łącznoņć

23 000,00

Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

23 000,00
23 000,00

23 000,00
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Administarcja publiczna

4 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
dotacje na zadania bieżące

4 000,00

4 000,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

Pomoc społeczna

2 000,00

Oņrodki pomocy społecznej
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

2 000,00
2 000,00

2 000,00

Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

2 000,00
2 000,00

2 000,00

29 000,00

29 000,00

4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
482.237,53 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 482.237,53 zł.
jak poniżej

Nazwa - Treņć
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
wydatki inwestycyjne
- budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie wraz z siecią
kanalizacyjną

60013

4 000,00

2 000,00

Rozdz.
2

600

4 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
482.237,53 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 482.237,53 zł.

01010

4 000,00

Oņwiata i wychowanie

RAZEM:

Dział
1
010

Poz. 5620

Zmniejszenia
4
15 000,00

Zwiĉkszenia
5

15 000,00
15 000,00

15 000,00

Transport i łącznoņć

462 237,53

462 237,53

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki inwestycyjne

462 237,53

462 237,53

-przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz
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Poz. 5620

z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną
Biskupice-Pacówki-Trąbki nr 560022K do skrzyżowania
z drogą powiatową Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW 966
Wieliczka-Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 -2+345,50
-str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 - str. Prawa

462 237,53

-przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz
z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną
Biskupice-Pacówki-Trąbki nr 560022K do skrzyżowania
z drogą powiatową Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW 966
Wieliczka-Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 -2+334,50
-str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 - str. Prawa
700
70078

462 237,53

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
wydatki inwestycyjne

20 000,00
20 000,00

- odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających
miejsce w 2010r.
801
80101

Oņwiata i wychowanie

5 000,00

Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki inwestycyjne

5 000,00
5 000,00

- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Łazanach

RAZEM:

* W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r”.

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

o łączną

* W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” rozdziale
80114
„
Zespoły
obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół” o kwotę 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

kwotę

* W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale
01095
„
Pozostała
działalność”
o kwotę
23.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi
„Wzory” w Bodzanowie.
* W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale
60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę
462.237,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla
pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki –

482 237,53

Trąbki o nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW
966 Wieliczka- Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km
1+376-2+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+0000+100-str. prawa”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.

Zwiększa się plan
511.237,53 zł w tym:

5 000,00

482 237,53

§ 2. W załączniku nr 1 - Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice
w roku 2011 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.

20 000,00

* W dziele 852 „ Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „
Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
2.

Zmniejsza się plan
511.237,53 zł w tym :

wydatków

o łączną

kwotę

* W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale
01010 „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi” o kwotę 15.000,00 zł.
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* W dziale 600 „Transport i łączność” o łączną kwotę
485.237,53 zł w tym w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 462.237,53 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa
istniejącego
chodnika
dla
pieszych
wraz
z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą
gminną
Biskupice
–
Pacówki
–
Trąbki
o nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową
Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka- Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+3762+345,50– str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100str. prawa ” i w rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” o kwotę 23.000,00 zł.

Poz. 5620,5621

* W dziale 750 „ Administracja publiczna” rozdziale
75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4,000,00 zł.
* W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale
80101 „ Szkoły podstawowe” o kwotę 5.000,00 zł.
* W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej” rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” o kwotę 2.000,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy:
Barbara Szeląg

5620

5621
5621

UCHWAŁA NR XII/74/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciĉżkowice na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212 i art.237
ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
puje:

Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co nastę-

Dział rozdz.

§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu
gminy Ciężkowice na 2011 rok w ten sposób, iż:
1) zwiększa
się
dochody
bieżące
o kwotę
59 029,00 zł.
2) zmniejsza się dochody majątkowych o kwotę
11 413 zł.
zgodnie z poniższym wykazem:

§

010
01010

0690
020
02001

0870
750
75023

0920
0970
0870
756

75615

0500

Treņć
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
1) dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
LEŅNICTWO
Gospodarka leśna
w tym:
1) dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)
w tym:
1) dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
2) dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
1) dochody bieżące
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zmniejsza
siĉ dochody
0,00
0,00

Zwiĉksza siĉ
dochody
10 000,00
10 000,00

0,00

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

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

8 000
8 000
19 560,00
19 560,00

20 508,00

16 147,00
10 000,00
6 147,00
3 413,00
3 413,00
20 508,00

0,00

6 808,00

0,00

6 808,00
444,00

0,00
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Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
1) dochody bieżące
Podatek od spadków i darowizn
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
w tym:
1) dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób prawnych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
1) dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Przedszkola
w tym:
1) dochody bieżące
Wpływy z usług
Wpływy z różnych opłat
Gimnazja
w tym:
1) dochody bieżące
Wpływy z usług
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
w tym:
1) dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Stołówki szkolne
w tym:
1) dochody bieżące
Wpływy z usług
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
1) dochody bieżące
Pozostałe odsetki
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym:
1) dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym :
1) dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

Poz. 5621
6 364,00
0,00

13 700,00

0,00

13 700,00
13 700,00
0,00

20 508,00

20 508,00
20 508,00
17 980,00
0,00

0,00
35 325,00
1 500,00

0,00

1 500,00
1 500,00

5 880,00

15 840,00

5 880,00
5 880,00

15 840,00
9 740,00
6 100,00
5 700,00

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

5 700,00
5 700,00
1 000,00

12 100,00

1 000,00
1 000,00
11 285,00

12 100,00
12 100,00
0,00
0,00

11 285,00
11 285,00
2 100,00
2 100,00

0,00

2 100,00
2 100,00
5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 000,00
5 000,00
8 437,00
8 437,00
8 437,00
8 437,00

38 488,00

108 930,00
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2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Ciężkowice na 2011 rok w ten sposób, iż:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65 190 zł.
Dział rozdz.
010
01010

801
80101

80104

80110

80148

851
85121

921
92109

900
90002

§

Poz. 5621
2) zmniejsza
5 252 zł.

się

wydatki

majątkowe

o kwotę

zgodnie z poniższym wykazem:

Treņć
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym :
1. wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
1. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
W tym:
1. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
1. wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gimnazja
W tym:
1. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Stołówki szkolne
W tym:
1. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
1. wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
W tym:
1. wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym :
1) dochody bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
W tym:
1. wydatki bieżące

Zmniejsza siĉ
wydatki
0,00
0,00

Zwiĉksza siĉ
wydatki
10 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00
10 000,00

17 980,00
0,00

65 770,00
22 002,00

0,00
0,00

22 002,00
8 268,00
8 268,00

5 880,00

10 934,00
2 800,00
30 292,00

5 880,00
5 880,00
5 880,00

19 692,00
10 781,00
10 781,00

0,00
0,00

8 911,00
10 600,00
10 600,00
6 476,00

0,00
0,00

6 476,00
6 476,00
6 476,00

12 100,00

7 000,00

12 100,00
12 100,00
12 100,00

0,00
0,00

0,00

7 000,00
7 000,00
0,00
0,00

22 348,00
22 348,00
22 348,00
22 348,00
0,00
0,00

0,00
25 000,00
25 000,00

25 000,00
0,00

25 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00
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Poz. 5621,5622

1) dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM
3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi
deficyt budżetu gminy Ciężkowice w kwocie 4 359
503 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z kredytu bankowego w kwocie 3 897 000 zł.
2) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia
pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie
462 503 zł.
L.p.
A.
A.1.
A.2.
B.
B.1.
B.2.
C.
F.
P.
P.1.
P.2.
P.3.
P.4.
R.
R.1.
R.1.1.
R.1.2.
R.1.3.
R.1.4.
R.1.5.
R.1.6.
R.1.7.
R.1.8.
R.1.9.
R.1.10.
R.1.11.
R.1.12.
R.1.13.
R.1.14.

40 328,00
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie
3 897 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 897 000 zł
5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie
z poniższym wykazem:

Treņć
Dochody
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Nadwyżka / Deficyt (A – B )
Finansowanie ( P – R )
Przychody budżetu ogółem
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów
Spłata udzielonych pożyczek z budżetu
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Kredyty bankowy oraz pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Ciężkowice
Rozchody budżetu ogółem
Spłaty pożyczek i kredytów:
W tym:
Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP w Ciężkowicach"
Kredyt na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach
Kredyt na budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Jastrzębi
Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach
Kredyt na budowę dróg gminnych w 2006 roku
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2007r.
Pożyczka na termomodernizację SP w Bogoniowicach
Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP w Bogoniowicach"
Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi"
Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi"
Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Zborowicach"
Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Zborowicach"
Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009r.
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów
i pożyczek w 2010r.

6. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Ciężkowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.

10 000,00
110 770,00

Kwota
37 171 384,31
31 104 479,53
6 066 904,78
41 530 887,31
29 335 507,31
12 195 380,00
-4 359 503,00
4 359 503,00
5 440 211,00
0,00
0,00
1 543 211,00
3 897 000,00
1 080 708,00
1 080 708,00
80 000,00
33 699,00
160 000,00
32 900,00
97 500,00
43 669,00
34 600,00
25 800,00
55 600,00
56 400,00
57 600,00
50 000,00
102 940,00
250 000,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

5621
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5622
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UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomoņci na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1
i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613
z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Libiąż na rok 2012
w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,65 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni 3,00 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni 0,14 zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,48
zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,82 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,98 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,09 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni użytkowej 3,46 zł,
3) od budowli lub ich części:
a) obejmujących sieci wodno-kanalizacyjne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
- 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art.4
ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b) od pozostałych budowli lub ich części - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i
ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała
Nr XLII/278/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
5 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

5622

5623
5623

UCHWAŁA NR XI/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od ņrodków transportowych na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.10 ust.1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi
zmianami)
Rada Miejska uchwala
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Libiąż na rok 2012
w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
powyżej 9 t i poniżej 12 t

stawka
podatku
600,00 zł
840,00 zł
948,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
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Dwie osie
dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
14

14
powyżej 14

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
1 020,00 zł
1 260,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 260,00 zł
1 608,00 zł

Trzy osie
dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
18
23

18
23
powyżej 23

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
1 548,00 zł
1 776,00 zł
2 124,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 716,00 zł
1 956,00 zł
2 280,00 zł

Cztery osie i wiĉcej
dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
26
29

26
29
powyżej 29

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
2 124,00 zł
2 280,00 zł
2 280,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 864,00 zł.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 280,00 zł
2 532,00 zł
2 724,00 zł

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

Dwie osie
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
25
31

25
31
powyżej 31

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
912,00 zł
1 368,00 zł
1 608,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 260,00 zł
1 608,00 zł
2 160,00 zł

Trzy osie
dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
40

40
powyżej 40

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1 716,00 zł
1 956,00 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 956,00 zł
2 772,00 zł

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton: 492,00 zł
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą 12 ton:
Jedna oņ
dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
25

25
powyżej 25

stawka podatku
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
348,00 zł
564,00 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
564,00 zł
804,00 zł

Dwie osie
dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
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33
37
powyżej 37

Poz. 5623,5624

684,00 zł
936,00 zł
1 284,00 zł

936,00 zł
1 428,00 zł
1 896,00 zł

Trzy osie
dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
38

38
powyżej 38

stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1 152,00 zł
1 368,00 zł

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących:
Liczba miejsc siedzących
stawka podatku
mniejsza niż 30 miejsc
696,00 zł
równa lub wyższa niż 30 miejsc
1 548,00 zł

inne sytemy zawieszenia
osi jezdnych
1 368,00 zł
1 488,00 zł

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała
Nr XXXV/210/2009 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków
transportowych na 2010 rok.
5624
5623

5624

UCHWAŁA NR XI/71/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomoņciach i obiektach budowlanych,
o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomoņci, na
podatek rolny i na podatek leņny
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), art.6a ust.11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami),
art.6
ust.9
ustawy
z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala
§ 1.
1. Określa się wzór formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
o gruntach i o lasach, przeznaczonego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór formularza do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Określa się wzór formularza do sporządzenia deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 3
do uchwały.
4. Określa się wzór formularza do sporządzenia deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 4
do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/150/2004 Rady
Miejskiej w Libiążu z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzorów

formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od
nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny,
Uchwała Nr XL/217/2005 Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/150/2004 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
oraz wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji
na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na
podatek leśny, Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/150/2004 Rady Miejskiej
w Libiążu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji
o nieruchomościach
i obiektach
budowlanych,
o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do
sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny oraz Uchwała
Nr XXXV/211/2009 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/150/2004
Rady
Miejskiej
w Libiążu
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o
lasach oraz wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek
rolny i na podatek leśny.
§ 3.
Uchwała
podlega
opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36791 –

Poz. 5624
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36792 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36793 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36794 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36795 –

Poz. 5624

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36796 –

Poz. 5624
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36797 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36798 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36799 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36800 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36801 –

Poz. 5624

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36802 –

Poz. 5624
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36803 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36804 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36805 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36806 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36807 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36808 –

Poz. 5624

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36809 –

Poz. 5624
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36810 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36811 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36812 –

Poz. 5624

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko
5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36813 –

Poz. 5625

5625
5625

UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
Na podstawie:
-

art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala:
§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu bez zmiany ich ogólnej wielkości.
2. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78.000 zł oraz
zmniejsza się o kwotę 194.000 zł, ustalając ich
ogólną wielkość na kwotę 44.600.290,60 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 78.000 zł oraz zmniejsza się
o kwotę 194.000 zł, ustalając ich ogólną wielkość
na kwotę 32.175.265,60 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się
o kwotę 78.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę
194.000 zł, ustalając ich ogólną wielkość na
kwotę 9.362.050,60 zł.
3. W tabeli nr 3 do Uchwały budżetowej „Wydatki
budżetu gminy Libiąż na 2011 rok” dokonuje się
zmian jak w tabeli nr 1 do tej uchwały.

4.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
116.000 zł, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę
4.944.845 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększa się o kwotę 116.000 zł, ustalając ich
ogólną wielkość na kwotę 4.944.845 zł.

5. W tabeli nr 4 do Uchwały budżetowej „Wydatki
majątkowe budżetu gminy Libiąż w 2011 roku”
dokonuje się zmian jak w tabeli nr 2 do tej uchwały.
§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy Libiąż w roku 2011” dokonuje się
zmian jak w załączniku nr 1 do tej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36814 –

Poz. 5625
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36815 –

Poz. 5625

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36816 –

Poz. 5625
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36817 –

Poz. 5625,5626
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 9 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu:
Bogumiła Latko
5625

5626
5626

UCHWAŁA NR XII/75/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Na Leņnym Stoku w Michałowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy
Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. W miejscowości Michałowice nadaje się następującą nazwę ulicy dotąd bezimiennej:
1) ul. Na Leśnym Stoku (wg PESEL ul. Na Leśnym
Stoku) biegnąca od granicy z miejscowością Zerwana po działkach położonych w miejscowości
Michałowice, oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami 250/18 i 250/19 i częściowo po działce
251 na odcinku przylegającym do działki 250/19.

§ 2. Przebieg ulicy uwidoczniono na załączniku
graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Bubka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36818 –

Poz. 5626,5627
Załącznik
do uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady
Adam Bubka
5626

5627
5627

UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.
13 ust. 1,2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 13 poz. 123 z późn.
zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Centrum Kultury
i Promocji w Michałowicach stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36819 –

§ 2. Traci moc § 7 pkt 1 wraz z załącznikiem nr 1
do uchwały nr IV/26/2007 Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 lutego 2007 r., stanowiący Statut Centrum
Kultury i Promocji w Michałowicach.

Załącznik
do uchwały Nr XII/77/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 października 2011 r.
Statut Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach
§ 1. Centrum Kultury i Promocji, zwane dalej CKiP
działa na podstawie:
1) Ustawy
z dnia
25
października
1991
r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. nr 110 z 1997 r., poz. 721
z późniejszymi zmianami)
2) Niniejszego statutu
§ 2.
1) Organizatorem CKiP jest Gmina Michałowice
2) Siedzibą CKiP są Michałowice, a obszarem jego działania Gmina Michałowice.
§ 3.
1) CKiP uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania
jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez
organizatora.
2) CKiP używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę
w pełnym brzmieniu.
§ 4. Organizator zapewnia warunki działalności
i rozwoju odpowiadające jej zadaniom.
§ 5. CKiP służy upowszechnianiu i rozwojowi kultury, promocji, a także krzewieniu kultury fizycznej.
§ 6. Do szczegółowego zakresu działania CKiP należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona
i udostępnianie dóbr kultury,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także
rękodzieła ludowego i artystycznego,
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych,
6) koordynacja działalności klubów sportowych,
7) współpraca ze Stowarzyszeniami w celu promocji
i upowszechniania kultury na terenie Gminy,
8) promocja Gminy Michałowice w kraju i zagranicą
poprzez tworzenie wydawnictw z nią związanych, organizowanie imprez i uczestnictwo w targach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych.
5627

Poz. 5627,5628

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Bubka
§ 7. CKiP może podejmować również inne działania
wynikające z potrzeb środowiska.
§ 8.
1) Na czele CKiP stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje CKiP na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny,
2) Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Michałowice.
3) Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.
§ 9. Dyrektor i pracownicy CKiP powinni posiadać
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje,
określone w odrębnych przepisach.
§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną CKiP
oraz zakres działania ustala dyrektor w regulaminie
organizacyjnym oraz regulaminie wynagradzania.
§ 11.
1) CKiP gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą
częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2) Podstawą gospodarki finansowej CKiP jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora.
§ 12.
1) CKiP
pokrywa
koszty
bieżącej
działalności
i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2) Przychodami CKiP są wpływy z prowadzonej działalności, w tym najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, dotacje z budżetu Gminy
Michałowice, środki otrzymywane od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 13. Wartość majątku CKiP odzwierciedla fundusz,
który odpowiada wartości wydzielonego przez organizatora mienia i nabytego mienia.
§ 14. Dyrektor składa Radzie Gminy corocznie
sprawozdanie z działalności.
§ 15. Zmiany statutu CKiP mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego uchwalania.
Przewodniczący Rady
Adam Bubka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36820 –

Poz. 5628

5628
5628

UCHWAŁA NR 117/XV/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myņlenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej
w Myņlenicach z dnia 26 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Myślenicach
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok
2011 o kwotę 5.816 zł w tym dochody bieżące
o kwotę 5.816 zł ,
- jak w tabeli Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
98.398 zł - w tym:
-

wydatki bieżące o kwotę 9.316 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł,
jak w tabeli Nr 2

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2011
o kwotę 92.582 zł – w tym:
-

wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł
jak w tabeli Nr 2

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na
rok 2011 Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 stycznia 2011 r zmienionej Zarządzeniem
Nr OA.0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 lutego 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.46.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 marca 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.52.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 marca 2011 roku , Zarządzeniem
Nr OA.0050.61.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2011 r , Uchwałą Nr 45/VI/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r ,
Zarządzeniem Nr OA.0050.73.2011 Burmistrza Miasta
i Gminy Myślenice z dnia 11 kwietnia 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Myślenice z dnia 29 kwietnia 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.95.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 maja 2011 r , Zarządzeniem
Nr OA.0050.106.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 maja 2011 r, Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady
Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 maja 2011 r , Uchwałą Nr 62/VIII/2011Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia
31 maja 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 maja
2011,
Uchwałą
Nr
63/VIII/2011Rady
Miejskiej
w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.122.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 07 czerwca 2011, Uchwałą Nr 75/IX/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 czerwca 2011 r,
Zarządzeniem Nr OA.0050.129.2011 Burmistrza Miasta
i Gminy Myślenice z dnia 17 czerwca 2011 r, Zarządze-

niem Nr OA.0050.140.2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Myślenice
z dnia
29 czerwca
2011,
Uchwałą
Nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 01
lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 lipca 2011
roku, Uchwałą Nr
89/XI/2011 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.167.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia
21
lipca
2011
r,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.170.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia
29
lipca
2011
r,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.179.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.184.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.191.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Uchwałą
Nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 02
września 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.195.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 września
2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.210.2011 Burmistrza
Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 września 2011 r,
Uchwałą Nr 96/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia
29
września
2011
r
,
Zarządzeniem
Nr OA.0050.218.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 października 2011 r, Zarządzeniem
Nr OA.0050.229.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 października 2011 r, Uchwałą Nr
110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26
października 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.235.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 października 2011 r wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Nr 1 (Plan dochodów Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały
2) w tabeli Nr 2 (Plan wydatków Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3) w tabeli Nr 3 (Wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do
niniejszej Uchwały,
4) w tabeli Nr 4 ( Zestawienie wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich) wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5) w załączniku Nr 1 (Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Myślenicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
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UZASADNIENIE
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Myślenice na rok 2011 –Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.816 zł w tym
dochody bieżące w związku z wpływem nagrody dla
nauczyciela z Małopolskiego Kuratorium Oświaty
w Krakowie.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 98.398 zł
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 9.316 zł z przeznaczeniem
na:
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagrody wraz z pochodnymi – kwota 5.816 zł,
- realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej
w formie dotacji celowej – kwota 3.500 zł
b) wydatki
majątkowe
o kwotę
89.082
zł
z przeznaczeniem
na
zadanie
realizowane
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego – Rewitalizacja miasta – Zarabia stre-

Poz. 5628
fy czasu wolnego – park miejski (zwiększenie udziału budżetu środków europejskich) .

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 92.582zł
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł przeznaczone na
realizację zadania pn „Stwarzanie warunków
mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju
i popularyzacji kultury fizycznej i turystyki na terenie
Miasta
i Gminy
Myślenice
w związku
z powstałymi oszczędnościami,
b) wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł przeznaczone
na zadanie realizowane w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego – Rewitalizacja miasta – Zarabia strefy czasu wolnego – park
miejski (zmniejszenie udziału środków własnych jst).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 4 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŅLENICE NA ROK 2011
Klasyfikacja
Dz.
1
801

Wyszczególnienie
2
OŅWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
dochody bieżące:
Wpływ środków z Małopolskiego Kuratorium Oświaty na wypłatę
nagrody dla nauczyciela (0970)
OGÓŁEM DOCHODY
w tym:
dochody bieżące

kwota w złotych
zmniejszenia zwiĉkszenia
3
4
5 816

5 816
5 816
5 816

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 4 listopada 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŅLENICE NA ROK 2011
Klasyfikacja
Dz. Rozdz.
1
2
801
80110

Nazwa - rodzaj wydatku
3
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

Kwota w złotych
zmniejszenia zwiĉkszenia
4
5
5 816
5 816
5 816
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w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalnoņć
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM WYDATKI
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3

868

89 082
89 082

868
4 948
89 082
89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

3 500
3 500

3 500
3 500

3 500

3 500

3 500
92 582

3 500
98 398

3 500

9 316
868

89 082

868
4 948
3 500
89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

3 500

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 04 listopada 2011 r.
ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ I NWESTYCYJNYCH NA ROK 2011
dane w PLN
Plan na rok 2011
Dział

Rozdział

900
90095

Nazwa zadania
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalnoņć
w tym:
inwestycja:
Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park
miejski.

zmniejszenia

zwiĉkszenia

89 082
89 082

89 082
89 082

89 082

89 082
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w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
w tym:
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 4 listopada 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŅRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŅRODKÓW EUROPEJSKICH

WYSZCZEGÓLNIENIE

1
Tytuł Projektu: "PODOBSZAR E - Rewitalizacja
Zarabia: park miejski, rozbudowa centrum sportu
i rekreacji, budowa strzelnicy, kortów, skate parku"
Fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Oņ.Priorytetowa 6: Spójnoņć wewnątrzregionalna
Działanie 6.1: Rozwój miast
Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie
w ramach programów rewitalizacji
w tym:
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Rozdz. 90095 -Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki majątkowe
Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski
z tego:
środki własne jst
środki z MRPO

(ZMIANY)
Okres

Jednostka

realizacji

organizacyjna

2

3

2008-2011

2011

Plan wydatków
na realizacjĉ
projektu
w roku 2011
zmniejszenia
4

Plan wydatków
na realizacjĉ projektu
w roku
2011
zwiĉkszenia
5

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

89 082

Urząd Miasta
i Gminy
w Myņlenicach
89 082
89 082
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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Załącznik
do uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 4 listopada 2011 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY
MYŅLENICE W ROKU 2011

Klasyfikacja
Dz.

Rozdz.

1
926

2
92605

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji z budżetu

3
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej

4

dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju kultury
fizycznej i sportu
RAZEM
OGÓŁEM DOTACJE
z tego:
dotacje celowe
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

w złotych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiĉkszenia
5
3 500
3 500

3 500
3 500
3 500
3 500
3 500

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
5628

5629
5629

UCHWAŁA NR XIV/103/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na
podstawie
art.18ust.1i
ust.2
pkt.8,
art.40ust.1,art 41ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku; 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 (tekst jednolity
z 2010roku; Dz. U. nr 95 poz.613 )art.4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych(tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r.Nr17,poz.95)oraz 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),
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku
(-M.P nr 95 poz.962) Rada Gminy Nawojowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton 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
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,
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§ 4.

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nawojowa
§ 3. Traci moc uchwała nr L/403/10 z dnia
9 listopada 2010r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku
2012.
2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/103/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY NAWOJOWA
od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7)
L.p.
1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU
SAMOCHODOWEGO
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 ton 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

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu w zł
3
640,00
877,00
986,00
1175,00
523,00
790,00
1700,00
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/103/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINIY NAWOJOWA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.2)
L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1.Samochód ciĉżarowy 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
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2.Samochód ciĉżarowy 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

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu w zł

Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

8

9

898,00
954,00
977,00
1034,00

977,00
1017,00
1046,00
1542,00

1044,00
1372,00
1422,00

1109,00
1434,00
1488,00
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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 ciĉżarowy o 4 osiach i wiĉcej 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. 5629

1619,00
1721,00
1728,00

1684,00
1942,00
1942,00

1646,00
1671,00
1696,00
2036,00
2036,00

1671,00
1696,00
2036,00
2876,00
2876,00
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/103/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY NAWOJOWA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.4)
L.p.

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

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY OD
1 pojazdu w zł

Zawieszenie osi pneuInne systemy zawiematyczne i uznane za
szenia osi
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
1265,00
1307,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1307,00
1421,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1567,00
1632,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1738,00
2224,00
1.5 powyżej 36 ton
1738,00
2384,00
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
1536,00
2122,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
1536,00
2122,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2122,00
2876,00
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/103/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY NAWOJOWA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.6)
L.p.

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

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 i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i więcej
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 więcej

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu w zł
Zawieszenie osi
pneumatyczne
i uznane za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi

458,00
496,00
563,00
563,00

496,00
563,00
671,00
671,00

496,00
754,00
1048,00
1048,00
1415,00

563,00
1048,00
1588,00
1588,00
2090,00

834,00
834,00
1158,00

4

1158,00
1158,00
1578,00
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR XIV/104/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Zgodnie z art.18 ust.1 i ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 ,
art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn. zm.) na podstawie art. 5 ust. 1 i ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz.1606,
z późn. zm.), obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych
w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) – Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych w wysokości 0,53 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 17,78 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym w wysokości 8,30 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
w wysokości 4,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt. 1 lit. f,
w wysokości 5,58 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
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f) letniskowych w wysokości 5,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - 2% ich wartości,

Poz. 5630,5631

§ 2. Traci moc uchwała nr L/402/10Rady Gminy
Nawojowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

3. od gruntów:

§ 4.

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków w wysokości
0,67 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,33 zł.
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego w wysokości
0,17 zł. od 1 m2 powierzchni.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku
2012.
2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Nawojowa.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR XIV/105/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego.
Zgodnie z art.18 ust.1 i ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 ,
art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) na podstawie
art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613, z późn.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.) oraz art.6 ust.9
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku
leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) art. 4
ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) – Rada
Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie
podatku od nieruchomości stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek
od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do
uchwały.
3. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie
podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3 do
uchwały.

4. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek
rolny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
5. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie
podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 5 do
uchwały.
6. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek
leśny stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/118/2007 Rady
Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
ny

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gmi§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowane poczynając od roku 2012
2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/105/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.
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Jacenty Skrzypiec
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z dnia 9 listopada 2011 r.
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Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/105/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.
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do uchwały Nr XIV/105/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/105/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
5631
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UCHWAŁA NR XIV/106/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Zgodnie z art.18 ust.1 i ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1 ,
art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) , art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005 r. Nr 8,
poz.60, z późn. zm.) na podstawie art. 15 ust. 1, art.19
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190,
poz.1606, z późn. zm.), obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia19 października 2011 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) – Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Nawojowa w następującej wysokości:
a) od każdego zajętego miejsca na targowisku handlowym do 2 m2 – (24,00 zł.)
b) za każdy następny m2 – (14,00 zł.)
2. Wysokość opłaty targowej określonej w ust.1 nie
może przekroczyć dziennie 728,64 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3.
1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio
w kasie Urzędu Gminy
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze
inkasa. Wyznacza się na inkasenta opłaty targowej
Pana Południaka Stanisława
§ 4. Inkasentowi opłaty targowej za pobór tej opłaty
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty
pobranej opłaty.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/303/2009 Rady
Gminy Nawojowa z dnia 09 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku 2012.
2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Nawojowa.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR XII/101/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉżnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
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 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134 poz. 777)
w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada
Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje :

§ 1.
1. Ustala się, że ekwiwalent pieniężny dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy
Wiśnicz, uczestniczących w działaniach ratowniczych
wynosi 15 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
2. Ustala się, że ekwiwalent pieniężny dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy
Wiśnicz, uczestniczących w szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
bądź gminę, wynosi 5 zł za każdą godzinę udziału
w szkoleniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2009 r. zmieniona uchwałą Nr XXVII/217/09 z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych.

Poz. 5633,5634,5635

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/103/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Edukacji
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,
z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, oraz z 2010r. Nr 28
poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r.
Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777),
w związku z art. 5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654 – Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:

28 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Miejskiego
Zespołu Edukacji, zmienionej uchwałami Nr XXI/152/97
z dnia 24 lipca 1997r., Nr XXI/140/04 z dnia 29 września
2004 r. oraz Nr XXXIX/254/06 z dnia 30 czerwca 2006r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§3.
1. Siedziba Zespołu mieści się w Nowym Wiśniczu
przy ul. Rynek 38, a terenem jego działania jest
obszar Gminy Nowy Wiśnicz”.
2) w §3. ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„§3.2.Zespół posługuje się pieczątką podłużną
o treści:
„Miejski Zespół Edukacji w Nowym Wiśniczu,
32-720 Nowy Wiśnicz, Rynek 38
tel. 14 685-09-34 Regon 850390075,
NIP 868-10-20-283””
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

§ 1. W statucie Miejskiego Zespołu Edukacji
w Nowym Wiśniczu, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XII/84/95 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia
5634
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5635

UCHWAŁA NR XV/90/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 15911.
z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211 i 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.
U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240/ Rada Miejska w Skale2.
uchwala co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na
łączną kwotę 25.000,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Zmiany wydatków z ust. I obejmują zmiany
wydatków bieżących w tym:
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1) Zmniejszenie rezerwy celowej kryzysowej o kwotę
25.000,00 zł
2) Zwiększenie wydatków na dotacje o kwotę
10.000,00 zł
3) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
- wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, jak w Zał.
Nr 1.1 do niniejszej Uchwały

Poz. 5635

w 2011 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z Zał.
Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

§ 2. W Zał. Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy
Skała na 2011 rok pn. „Zestawienie planowanych
kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Skała

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/90/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2011r
Dział
1.
600

Rozdz.
2.
60016

758
75818
900
90004
90095

Treņć
3.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
RÓZNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

OGÓŁEM

Zwiĉkszenie
4.
7.500,00
7.500,00
7.500,00

Zmniejszenie
5.

25.000,00
25.000,00
25.000,00
17.500,00
7.500,00
7.500,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
Załącznik nr 1.1.
do uchwały Nr XV/90/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 14 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Skała na 2011 r
Dział
1.
600

Rozdz.
2.
60016

758
75818

900
90004

90095
OGÓŁEM

Treņć
3.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RÓZNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1. Wydatki jednostek budżetowych
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
2. Dotacje na zadania bieżące

Zwiĉkszenie
4.
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00

Zmniejszenie
5.

25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

17.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jolanta Penkala
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/90/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 14 listopada 2011 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2011 R.
Dział
1.
900

Rozdz.
2.
90095

Treņć
3.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalność
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa na realizację programu w porozumieniu
z innymi Gminami

OGÓŁEM

Zwiĉkszenie
4.
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Zmniejszenie
5.

10.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Skała na 2011 r. poprzez uruchomienie i zmianę przeznaczenia rezerwy celowej kryzysowej w kwocie 25.000,00 zł.
Środki te przeznacza się na:
1) 10.000,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Szczucin na udział w projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” – w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
2) 7.500,00 zł – zadrzewienie terenów w Grodzisku na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego.
3) 7.500,00 zł – obieranie rowów przy drodze gminnej Rzeplin – Pułanki.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
5635

5636
5636

UCHWAŁA NR XIII/185/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 20.747,00 zł w działach:
801- Oświata i wychowanie – 14.321,00 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– 6.426,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 22.579.442,54 zł w działach:
700- Gospodarka mieszkaniowa- 5.000.000,00 zł,
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-

wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.690.000,00 zł,
801- Oświata i wychowanie – 135.275,00 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
13.968.000,75 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
786.166,79 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 21.747,00 zł w działach:
801- Oświata i wychowanie – 14.321,00 zł,
852- Pomoc społeczna – 1.000,00 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
6.426,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 22.612.510,39 zł w działach:
600- Transport i łączność- 1.500.000,00 zł,
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801- Oświata i wychowanie –204.175,00 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
18.886.016,30 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
1.581.854,88 zł,
926- Kultura fizyczna – 440.464,21 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami
zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej
deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2011 rok
o kwotę 1.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł,
i zmniejsza się określony w uchwale budżetowej
deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2011 rok
o kwotę 33.067,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę
1.000,00 zł i zmniejsza się przychody o kwotę
33.067,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na
rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na
dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka
w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011,
zmienianej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy
Wieliczka Nr 18/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.,
Nr 38/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr 46/2011 z dnia
10 marca 2011 r., Nr 50/2011 z dnia 15 marca 2011 r.,
Uchwałą Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 29 marca 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka Nr 59/2011 z dnia 31 marca
2011 r., Nr 69/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.,
Nr 73/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r., Nr 79/2011
z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 91/2011 z dnia 11 maja
2011 r., Uchwałą Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 99/2011
z dnia 27 maja 2011 r., Nr 102/2011 z dnia 31 maja
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2011 r., Nr 107/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.,
Nr 110/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 113/2011
z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011 r.,
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
Nr 121/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 130/2011
z dnia 5 lipca 2011 r., Nr 135/2011 z dnia 13 lipca
2011 r., Nr 139/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.,
Nr 142/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Nr 146/2011 z dnia
4 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/124/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 sierpnia 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza
Miasta
i Gminy
Wieliczka
Nr 151/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r., Nr 163/2011
z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nr 173/2011 z dnia
6 września 2011 r., Nr 190/2011 z dnia 19 września
2011 r., Nr 199/2011 z dnia 23 września 2011 r.,
Nr 205/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 205/2011
z dnia 6 października 2011 r., Nr 220/2011 z dnia 10
października 2011 r., Nr 221/2011 z dnia 12 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/141/2011 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r., Zarządzeniem
Burmistrza
Miasta
i Gminy
Wieliczka
Nr 230/2011 z dnia 26 października 2011 r., Uchwałą
Nr XII/183/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
28 października 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka Nr 234/2011 z dnia
3 listopada 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające
z § 1 niniejszej uchwały:
1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
5) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/185/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 listopada 2011 r.

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

Nazwa- Treņć
2

Zwiĉkszenie
3

Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (§ 0470)

1 500 000,00

w tym dochody majątkowe:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
756

801

900

921

Zmniejszenie
4
5 000 000,00

3 500 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

2 690 000,00

- podatek od nieruchomości (§ 0310)

1 000 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

790 000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

400 000,00

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

500 000,00

14 321,00

135 275,00

10 585,00

- wpływy z usług (§ 0830)

2 455,00

- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

1 281,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym dochody majątkowe:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

135 275,00

13 968 000,75
6 401 460,75

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane
z innych źródeł (§ 6295)

5 700 610,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane
z innych źródeł (§ 6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów
energii odnawialnej

1 865 930,00

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

6 426,00
6 426,00

786 166,79
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w tym dochody majątkowe:
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Razem:
w tym:
a) dochody bieżące

786 166,79

20 747,00

22 579 442,54

20 747,00

4 325 275,00

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

18 254 167,54
7 187 627,54
7 566 540,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/185/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 listopada 2011 r.
W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1
600

Rozdział
2
60013

60016

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

Zwiĉkszenie
4

Zmniejszenie
5
2 701 764,61
751 810,92
751 810,92

- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce
- Wieliczka w tym przebudowa skrzyżowań na odcinku od
km 36+660 do km 37+225 w Wieliczce

521 810,92

-Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej Nr
966
(ulica Gdowska ) w rejonie skrzyżowania z ulicami Polną
i Pułaskiego w Wieliczce

230 000,00

Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe

1 949 953,69
1 949 953,69

- Przebudowa drogi Nr 560909K- Sygneczów

290 960,00

-Przebudowa drogi Nr 561027K Koźmice Wielkie

300 000,00

- Przebudowa drogi Nr 560849K - ul. Nowy Świat

33 031,90

- Przebudowa ulic: Mała, Skarbnika, Willowa, Zajazdowa,
Zaułek, Zakole

150 000,00

- Przebudowa drogi Nr 155,160 Grabówki, nr 560803K – ul.
Podgórska

278 661,79

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

700
70001

70005

750
75023

754
75412

757
75702

758
75818

801
80101

– 36868 –

Poz. 5636

- Przebudowa drogi Nr 561041K - Jankówka - Gorzków

500 000,00

- Przebudowa drogi Nr 560925K - Strumiany

297 300,00

- Przebudowa drogi Nr 561007K, 561008K - Golkowice

100 000,00

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

103 150,00
3 150,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Nabycie nieruchomości gruntowych w Sierczy

100 000,00

3 150,00
3 150,00
3 150,00

100 000,00
100 000,00

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
b) wydatki majątkowe

4 482,32
4 482,32

- Nabycie samochodów na potrzeby Gminy

4 482,32

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(4) wydatki na obsługę długu

4 482,32

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

1 050 543,25
1 050 543,25

1 050 543,25
1 050 543,25

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 507 546,00
798 682,00

604 516,00
358 951,00

798 682,00
777 892,00

90 051,00
89 710,00

723 110,00
54 782,00

89 710,00

20 790,00

341,00
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b) wydatki majątkowe
- Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach
80103

80104

268 900,00
268 900,00

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

36 523,00

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

391 830,00

218 000,00

391 830,00
391 830,00

18 000,00
18 000,00

319 330,00
72 500,00

18 000,00

36 523,00
33 770,00
29 981,00
3 789,00
2 753,00

b) wydatki majątkowe
- Budowa Przedszkola wraz z salą widowiskową
w Mietniowie
80110

80114

80132

852
85214

853
85395

200 000,00
200 000,00

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

171 011,00

27 565,00

171 011,00
168 111,00

27 565,00
27 565,00

118 111,00
50 000,00

27 565,00

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 500,00

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

69 000,00

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

2 900,00

40 500,00
40 500,00
40 500,00

69 000,00
69 000,00
69 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
57 575,00
57 575,00
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w tym:
a) wydatki bieżące
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
pomocy zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
854
85401

900
90001

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

57 575,00
57 575,00

57 575,00
21 380,00
36 195,00

4 477,00
4 477,00

8 825,00
8 825,00

4 477,00
4 477,00

8 825,00
7 819,00

4 136,00
341,00

7 819,00

1 006,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
( program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

19 373 977,15
487 960,85
487 960,85
33 067,85

- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka
90095

921
92105

454 893,00

Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

18 886 016,30
18 886 016,30

- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego
w aglomeracji krakowskiej
(program finansowany z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności)

2 897 453,00

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka
(program finansowany z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)

2 720 146,30

- Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na
budynkach użyteczności publicznej
(program finansowany z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)

4 100 000,00

- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

9 168 417,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące

9 576,00
6 426,00
6 426,00

1 665 174,88
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
92116

92195

926
92601

92695

Poz. 5636
6 426,00
6 426,00

Biblioteki
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz
z Biblioteką w Wieliczce
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

83 320,00
83 320,00
83 320,00

3 150,00

1 581 854,88

3 150,00
3 150,00
3 150,00

b) wydatki majątkowe

1 581 854,88

- Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach
(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1 000 000,00

- Odnowa zabytkowych i historycznych części cmentarza
komunalnego w Wieliczce jako świadectwa historii
w kontekście turystyki kulturowej
(program finansowany z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)

581 854,88

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”

474 440,68
130 126,00

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

344 314,68

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

130 126,00
130 126,00

344 314,68
344 314,68

2 603 142,25

25 193 905,64

2 603 142,25
1 525 156,00

205 166,00
146 244,00

1 304 168,00
220 593,00

7 819,00
138 425,00

27 443,00
1 050 543,25

1 347,00
57 575,00

57 575,00
200 000,00
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b)wydatki majątkowe
w tym:
- realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
- realizowane z udziałem środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego

24 788 739,64
11 676 836,71
9 168 417,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/185/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 listopada 2011 r.
W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Lp.

Nazwa

1.
1.

Dochody ogółem:

Plan przed
zmianami
3.
180 421 346,60

2.

Wydatki ogółem:

207 183 093,60

2 603 142,25

25 193 905,64

184 592 330,21

3

Wynik - Deficyt (1-2)

-26 761 747,00

-2 582 395,25

2 614 463,10

-26 729 679,15

4.

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

32 636 011,00

1 000,00

33 067,85

32 603 943,15

3 207 599,85

1 000,00

0,00

3 208 599,85

1 587 353,30

0,00

33 067,85

1 554 285,45

2.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

4.
20 747,00

5
22 579 442,54

6.
157 862 651,06

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/185/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 listopada 2011 r.
W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
30 grudnia 2010 r.- Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2011
wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

852
85214

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

Zwiĉkszenie
4

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
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SOŁECTWO MAŁA WIEŅ
921
92195

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

3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/185/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 listopada 2011 r.
W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30
grudnia 2010 r.-Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2011
wprowadza siĉ zmiany:
Dział

Rozdział

1
600

2
60013

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

4

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

UZASADNIENIE
Zwiĉksza siĉ dochody budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 20.747,00 zł, z czego:
- wpływy z najmu pomieszczeń (w Szkole Podstawowej
w Podstolicach i w Szkole Podstawowej w Węgrzcach
Wielkich) 10.585,00 zł,
- wpływy z opłat za dowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podstolicach na zajęcia na basenie 2.455,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dot. Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich) 1.281,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie projektu
polsko-niemieckiego
ze
środków
PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży) 6.426,00 zł,.
Zmniejsza siĉ dochody budżetu Gminy na rok
2011 o kwotĉ 22.579.442,54 zł, z czego:
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i osoby prawne zmniejsza się
o 1.500.000,00 zł.
W roku 2011 dokonano aktualizacji opłat od osób
fizycznych i od osób prawnych w trybie ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Część użytkowników
odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co wpłynęło na niewykonanie dochodów
w wielkościach planowanych,
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy zmniejsza się
o 3.500.000,00 zł. Zostały uruchomione procedury
związane ze sprzedażą, które nie dały rezultatu, zauważyć należy brak zainteresowania nieruchomo-

-

-

-

-

dla jednostek sektora
finansów publicznych
Zmniejszenie
5
521 810,92
521 810,92
521 810,92

ściami, przeznaczonymi do sprzedaży, co oznacza że
wpływy będą niższe od planowanych,
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zmniejsza się
o 500.000,00 zł. Wpływy przekazywane są przez urzędy skarbowe, analiza wykazuje, że dochody zostaną
wykonane poniżej założonego planu. Sytuacja ta
prowadzi do wniosku, że w roku 2011 zmniejszyła się
ilość podmiotów zobowiązanych do wpłat podatku na
rzecz Gminy,
dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych zmniejsza się o 1.000.000,00 zł. W związku
z zaniechaniem modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe
w Wieliczce na terenie południowej części Gminy,
wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości będą niższe,
dochody z opłaty skarbowej w roku 2011 przewiduje
się niższe o 790.000,00 zł, wpływy uzależnione są od
ilości spraw podlegających opłacie skarbowej,
dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o 400.000,00 zł największa ilość
dochodów pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna sprzedaży nieruchomości, wpływy uzależnione są od ilości spraw podlegających opodatkowaniu,
wpływy za żywienie dzieci w przedszkolach
o 18.000,00 zł,
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- wpływy z opłat za dowóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia na basenie 117.275,00 zł
.
Zmniejsza się środki z budżetu Unii Europejskiej i środki
pochodzące z Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na współfinansowanie następujących projektów:
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego
w aglomeracji krakowskiej o kwotę 817.453,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka o kwotę 2.173.346,00 zł,
- Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii- wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej o kwotę
3.410.661,75 zł,
- Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach o kwotę 500.000,00 zł,
- Odnowa zabytkowych i historycznych części cmentarza komunalnego w Wieliczce jako świadectwa historii w kontekście turystyki kulturowej o kwotę
286.166,79 zł,
- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach:
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polaskiego Programu
Współpracy o kwotę 5.700.610,00 zł. Dokonuje się
zmniejszenia udziału mieszkańców w finansowaniu
projektu o 1.865.930,00 zł.
Zmniejszenie w roku 2011 środków ze źródeł zagranicznych spowodowane jest przedłużającymi się
procedurami
związanymi
z podpisaniem
umów
o dofinansowanie projektów z instytucjami wdrażającymi, co wstrzymuje realizację projektów w konsekwencji powoduje brak planowanego dofinansowania.
Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 21.747,00 zł, zmniejsza siĉ wydatki budżetu
Gminy o kwotĉ 22.612.510,39 zł i przenosi się wydatki
między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie
2.581.395,25 zł.
Wydatki bieżące zwiększa się o 2.603.142,25 zł
i zmniejsza się wydatki bieżące o 205.166,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo zostały przedstawione w układzie zadań.
Wydatki
majątkowe
zmniejsza
siĉ
o 24.788.739,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały, na zadaniach:
- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na
rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 964
Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka w tym przebudowa skrzyżowań na odcinku od km 36+660 do km
37+225 w Wieliczce 521.810,92 zł,
- Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej Nr 966 ( ulica Gdowska ) w rejonie skrzyżowania
z ulicami Polną i Pułaskiego w Wieliczce 230.000,00
zł,
- Przebudowa drogi Nr 560909K- Sygneczów 290.960,00 zł,
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- Przebudowa drogi Nr 561027K Koźmice Wielkie300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 560849K - ul. Nowy Świat –
33.031,90 zł,
- Przebudowa ulic: Mała, Skarbnika, Willowa, Zajazdowa, Zaułek, Zakole – 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 155,160 Grabówki, nr 560803K –
ul. Podgórska – 278.661,79 zł,
- Przebudowa drogi Nr 561041K - Jankówka – Gorzków500.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 560925K – Strumiany –
297.300,00zł,
- Przebudowa drogi Nr 561007K, 561008K – Golkowice –
100.000,00zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych w Sierczy 100.000,00 zł,
- Nabycie samochodów na potrzeby Gminy -4.482,32 zł,
Budowa
sali
gimnastycznej
w Podstolicach268.900,00 zł,
- Budowa Przedszkola wraz z salą widowiskową
w Mietniowie – 200.000,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków –
33.067,85 zł,
- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – 454.893,00 zł,
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego
w aglomeracji krakowskiej- 2.897.453,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka- 2.720.146,30 zł,
- Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej4.100.000,00 zł,
- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach:
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy – 9.168.417,00 zł,
- Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz
z Biblioteką w Wieliczce -83.320,00 zł,
- Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach- 1.000.000,00 zł,
- Odnowa zabytkowych i historycznych części cmentarza komunalnego w Wieliczce jako świadectwa historii
w kontekście turystyki kulturowej – 581.854,88 zł,
- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”130.126,00 zł,
- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich
w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader344.314,68 zł.
W związku ze zmianami w wydatkach majątkowych
dokonuje się odpowiednio zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia, które zostały przedstawione
w uchwale Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2011 r.
dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieliczka na lata 2011 – 2031.
Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały
Nazwa zadania

Nr zadania

Wydatki
zwiĉkszenie

Wydatki zmniejszenie

Wydział Kultury, Turystyki i Sportu
Realizacja projektów współpracy z zagranicą na podstawie
umów o partnerskiej współpracy miast

KTS/06

6 426,00

BiA/05

1 050 543,25

ZZK/06

30 000,00

Dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego ze środków
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wydział Budżetu i Analiz
Obsługa długu publicznego

Zespół Zarządzania Kryzysowego
Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Miasta i Gminy Wieliczka
Zakup umundurowania dla członków OSP.
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

UGM/04

200 000,00

Miejsko-Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
Zasiłki celowe i pomoc w naturze

OPS/17

1 000,00

ZBK/04

3 150,00

Zasiłek celowy dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej z osiedla Lekarka.

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów
i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw
i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów
Wydatki na utrzymanie budynku WDK w Małej Wsi.
Wydatki pośrednie – ZBK w Wieliczce

ZBK/PO1

3 150,00

Zmiany w wykazie zadań jednostek oņwiatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania

Nazwa zadania

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce
SPA/01
Nauczanie i wychowanie
SPA/02
Prowadzenie świetlicy
SPA/03
Klasy „O”
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce
SPB/01
Nauczanie i wychowanie
SPB/15
Realizacja projektu „ Teatr moim kluczem do
sukcesu”
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce
SPC/01
Nauczanie i wychowanie

Wydatki zwiĉkszenie

Wydatki zmniejszenie

62 600,00

10 800,00
3 000,00

400,00

31 080,00

18 995,00
31 080,00

109 205,00

7 875,00
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Prowadzenie świetlicy
Klasy „O”
Utrzymanie budynku wraz z obsługą
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2 616,00
6 552,00
16 535,00

Szkoła Podstawowa w Byszycach
SPD/01
Nauczanie i wychowanie
SPD/03
Klasy „O”

30 098,00
5 747,00

5 080,00

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
SPF/01
Nauczanie i wychowanie
SPF/03
Klasy „O”
SPF/P1
Utrzymanie administracji
SPF/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

22 062,00
175,00
69,00
160,00

9 720,00

Szkoła Podstawowa w Golkowicach
SPG/01
Nauczanie i wychowanie
SPG/03
Klasy „O”

30 400,00
7 063,00

760,00

Szkoła Podstawowa w Grabiu
SPH/01
Nauczanie i wychowanie
SPH/02
Prowadzenie świetlicy
SPH/03
Klasy „O”
SPH/P1
Utrzymanie administracji
SPH/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

33 885,00
905,00
620,00
120,00
100,00

Szkoła Podstawowa w Grajowie
SPI/01
Nauczanie i wychowanie
SPI/03
Klasy „O”

39 600,00
10 450,00

4 000,00

Szkoła Podstawowa w Janowicach
SPJ/01
Nauczanie i wychowanie

39 000,00

4 700,00

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
SPK/01
Nauczanie i wychowanie

30 577,00

1 670,00

37 743,00
1 520,00

8 725,00

Szkoła Podstawowa w Mietniowie
SPL/01
Nauczanie i wychowanie
SPL/02
Prowadzenie świetlicy
SPL/14
Realizacja projektu „ Z aparatem przez świat”

26 495,00

Szkoła Podstawowa w Raciborsku
SPM/01
Nauczanie i wychowanie
SPM/02
Prowadzenie świetlicy

13 383,00
341,00

Szkoła Podstawowa w Podstolicach
SPN/01
Nauczanie i wychowanie

27 714,00

Szkoła Podstawowa w Sierczy
SPO/01
Nauczanie i wychowanie
SPO/03
Klasy „O”
SPO/P1
Utrzymanie administracji
SPO/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

45 662,00
3 494,00
1 640,00
17 571,00

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie
SPP/01
Nauczanie i wychowanie
SPP/02
Prowadzenie świetlicy
SPP/03
Klasy „O”

21 953,00
1 492,00

1 181,00

1 100,00
1 492,00
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82 259,00

12 500,00
1 700,00

102 500,00

2 945,00
530,00

530,00
2 766,00

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce
SMU/01
Nauczanie i wychowanie

69 000,00

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

1 500,00
37 300,00

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

32 900,00
3 100,00
13 000,00

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

27 403,00
35 000,00

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce
P4/01
Nauczanie i wychowanie
P4/P1
Utrzymanie administracji
P4/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

12 879,00
1 200,00
30 700,00

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce
P9/01
Nauczanie i wychowanie
P9/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

24 500,00
21 500,00

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich
P5/01
Nauczanie i wychowanie
P5/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

29 500,00
12 500,00

Przedszkole Samorządowe w Mietniowie
P6/01
Nauczanie i wychowanie
P6/P1
Utrzymanie administracji
P6/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

23 370,00
1 200,00
17 000,00

8 000,00

Przedszkole Samorządowe w Strumianach
P7/01
Nauczanie i wychowanie
P7/P1
Utrzymanie administracji
P7/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

21 689,00
2 000,00
18 000,00

10 000,00

Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
P8/01
Nauczanie i wychowanie
P8/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

14 589,00
11 000,00

Gimnazjum w Wieliczce
G1/01
Nauczanie i wychowanie
G1/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

50 000,00
50 000,00

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
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Nauczanie i wychowanie

15 420,00

Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
G3/01
Nauczanie i wychowanie
G3/02
Prowadzenie świetlicy

19 198,00

Gimnazjum w Dobranowicach
G4/01
Nauczanie i wychowanie

31 704,00

Gimnazjum w Golkowicach
G5/01
Nauczanie i wychowanie
G5/P1
Utrzymanie administracji
G5/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

14 190,00
2 023,00
3 896,00

Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych
w Wieliczce
ZOB/P01
Obsługa finansowo-księgowa przedszkoli

40 500,00

10 550,00
1 198,00

1 595,00

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich
Transport i łącznoņć
Nr zadania: GZD/105
Nazwa zadania:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

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

Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 966 (ul.
Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicami Polną i Pułaskiego
w Wieliczce.
Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 966 (ul.
Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicami Polną i Pułaskiego
w Wieliczce.
Roboty budowlane.
70 000,00 zł
Roboty budowlane.
130 000,00 zł
UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/113
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2013-2014r.:
Finansowanie w roku 2013-2014:
Jednostka koordynująca:

Przebudowa ulic: Mała, Skarbnika, Willowa, Zajazdowa, Zakole,
Zaułek.
Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulic wraz
z odwodnieniem i infrastrukturą drogową.
Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulic wraz
z odwodnieniem i infrastrukturą drogową.
508.626,24 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulic wraz
z odwodnieniem i infrastrukturą drogową.
600 000,00 zł
UMiG/GZD

Administracja publiczna
Nr zadania: WAK/105
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Finansowanie w roku 2011:

Nabycie samochodów na potrzeby Gminy
Nabycie samochodów na potrzeby Gminy
64.587,25 zł
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167.157,25 zł
UMiG/WAK

Oņwiata i wychowanie
Nr zadania: WI/137
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012-2013.:
Finansowanie w latach 2012-2013:
Jednostka koordynująca:

Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach.
Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach.
Roboty budowlane.
731.100,00 zł
Roboty budowlane.
1.920.000,00 zł
UMiG/WI

Nr zadania: ZBK/113
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Finansowanie w latach 2012 - 2015:
Jednostka koordynująca:

Budowa Przedszkola wraz z sala widowiskową w Mietniowie.
Budowa Przedszkola wraz z salą widowiskową w Mietniowie .
4 500 000,00 zł
UMiG/ZBK

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Nr zadania: ZBK/125
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012- 2013r.:
Finansowanie w latach 2012- 2013:
Jednostka koordynująca:

Poprawa efektywnoņci energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz
mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
5.163.024,00 zł
UMiG/ZBK

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

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

Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej.
Budowa dwóch parkingów Park Ride przy stacji Wieliczka i stacji
Wieliczka Rynek (łącznie ok. 500 miejsc parkingowych wraz
z infrastrukturą).
Opracowanie dokumentacji, roboty budowlane.
20.000,00 zł
Roboty budowlane.
7.842.063,84 zł
UMiG/WI

Nr zadania: GKS/101
Nazwa zadania:

Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice,
Wieliczka, Skawina,oraz Kłaj na budynkach użytecznoņci publicznej
oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego
Programu Współpracy.
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Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012 -2014r:

Finansowanie w latach 2012 - 2014:
Jednostka koordynująca:
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Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice,
Wieliczka, Skawina,oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej
oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice,
Wieliczka, Skawina,oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej
oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
27.780.751,00 zł
UMiG/GKS

Nr zadania: WI/135
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2012r.:
Finansowanie w roku 2012:
Jednostka koordynująca:

Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Roboty budowlane.
2.549.028,15 zł
Roboty budowlane.
3.722.857,15 zł
UMiG/WI

Nr zadania: WI/149
Nazwa zadania:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

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

Poprawa jakoņci powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użytecznoņci publicznej.
Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
4 105 000,00 zł
UMiG/WI

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Nr zadania: WI/116
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012 -2014r:
Finansowanie w latach 2012 - 2014:
Jednostka koordynująca:

Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz z Biblioteką
w Wieliczce.
Budowa budynku dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce.
Roboty budowlane.
66.680,00 zł
Roboty budowlane.
4.933.320,00 zł
UMiG/WI

Nr zadania: WI/114
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012-2013:
Finansowanie w latach 2012-2013: :

Budowa ņwietlicy ņrodowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach.
Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych
w Janowicach.
Roboty budowlane.
1.592.000,00 zł
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UMiG/WI

Nr zadania: ZCK/105
Nazwa zadania:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012-2013.:
Finansowanie w roku latach 20122013:
Jednostka koordynująca:

Odnowa zabytkowych i historycznych czĉņci cmentarza komunalnego w Wieliczce jako ņwiadectwa historii w kontekņcie turystyki kulturalnej.
Odnowa zabytkowych i historycznych części cmentarza komunalnego
w Wieliczce jako świadectwa historii w kontekście turystyki kulturalnej.
Roboty budowlane.
1.124.286,04 zł
UMiG/ZCK

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

Budowa zespołu boisk sportowych „ PSIA GÓRKA”
Budowa zespołu boisk sportowych i budynku klubowego.
Roboty budowlane.
66.405,00 zł
Roboty budowlane.
5.933.595,00 zł
UMiG/WI

Administracja publiczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
Nr zadania: WI/141
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012 - 2014:
Finansowanie w latach 2012 - 2014:
Jednostka koordynująca:

Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie
Wieliczka w ramach Programu Leader.
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.
Budowa 5 placów zabaw, modernizacja boiska sportowego
w Sygneczowie, w Grabiu, budowa węzła sanitarnego w Koźmicach
Małych.
1.211.675,32 zł
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.
8.344.314,68 zł
UMiG/WI

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych
Transport i łącznoņć
Nr zadania: GKS/104
Nazwa zadania:

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizacjĉ drogi wojewódzkiej Nr
964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka w tym przebudowa skrzyżowań
na odcinku od km 36+660 do km 37+225 w Wieliczce.
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Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:

Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:
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Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej Nr
964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka w tym przebudowa skrzyżowań
na odcinku od km 36+660 do km 37+225 w Wieliczce.
14.271,08 zł
UMiG/GKS

Nr zadania: GZD/103
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy
zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Przebudowa drogi Nr 561027K - Koźmice Wielkie.
Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Opracowanie dokumentacji technicznej.
18.450,00 zł
UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/107
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy
zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Przebudowa drogi Nr 560849K – ul. Nowy Ņwiat.
Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulicy wraz
z infrastrukturą drogową.
Przebudowa ulicy.
66.968,00 zł
UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/114
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy
zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Przebudowa drogi nr 155, 160 Grabówki, Nr 560803K – ul. Podgórska.
Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej
wraz z odwodnieniem.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
1.283.969,45 zł
UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/116
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy
zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Przebudowa drogi Nr 561041K - Jankówka - Gorzków.
Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej
wraz z odwodnieniem.
Opracowanie dokumentacji technicznej.
24.600,00 zł
UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/121
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy
zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Przebudowa drogi Nr 560909K - Sygneczów.
Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej
wraz z odwodnieniem.
Opracowanie dokumentacji technicznej.
24.480,00 zł
UMiG/GZD

Nr zadania: GZD/123
Nazwa zadania:

Przebudowa drogi Nr 561007K, Nr 561008K - Golkowice.
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Opracowanie dokumentacji technicznej,wykonanie nawierzchni asfaltowej
wraz z odwodnieniem.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
300.000,00 zł
UMiG/GZD

Gospodarka mieszkaniowa
Nr zadania: ZMG/104
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w roku 2012:
Finansowanie w roku 2012
Jednostka koordynująca:

Nabycie nieruchomoņci gruntowych w Sierczy
Nabycie nieruchomości gruntowych w Sierczy
150.000,00 zł
UMiG/ ZMG

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
5636

5637
5637

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE
ZA 2010 ROK
z dnia 31 marca 2011 r.
UZASADNIENIE
Czĉņć opisowa
1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY
Budżet Gminy Biskupice na 2010 rok uchwalony
został przez Radę Gminy w dniu 3 grudnia 2009 roku .
Dochody
zaplanowane
zostały
w kwocie
18.327.371,00 zł, a wydatki w kwocie 23.248.473,00 zł.
Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie 4.921.102,00 zł,
a planowanym źródłem pokrycia deficytu były przychody pochodzące z zaciągniętego w 2010 roku kredytu
i pożyczek.

1) zwiększenia planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na łączną kwotę 597.624,41 zł z przeznaczeniem na:
* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 10.602,41 zł.
* zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego
rejestru
wyborców
w 2010r.
o kwotę
2.100,00 zł,
* przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o kwotę 29.602,00 zł,

Na koniec roku 2010 budżet Gminy Biskupice po
stronie
planu
dochodów
zamknął
się
kwotą
21.525.145,51 zł, natomiast po stronie planu wydatków
kwotą 25.882.969,56 zł, przy planowanym deficycie
w wysokości 4.357.824,05 zł.

* przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Rad Gmin oraz bezpośrednich
wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Miast o kwotę 36.566,00 zł,

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych w 2010 roku kredytu
i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu
terytorialnego,
wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

*

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez
Radę Gminy w trakcie roku budżetowego dochody
wzrosły o kwotĉ 3.197.774,51 zł, a wydatki wzrosły
o kwotę 2.634.496,56 zł, deficyt budżetu zmniejszył się
o kwotę 563.277,95 zł.
11. Zmiany budżetu po stronie dochodów.
Zmiany dotyczyły m.in.:

* przeprowadzenie spisu rolnego polegającego na aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych o kwotę
19.219,00 zł,
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 15.000,00 zł,

* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej o kwotę 1.200,00 zł,
*

wykonanie
29.135,00 zł,

opinii

geologicznych

o kwotę

* sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz stanu
technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk o kwotę
82.000,00 zł,
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* sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych, związanych z oszacowaniem wysokości
strat w budynkach mieszkalnych, uszkodzonych lub
zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk o kwotę
1.200,00 zł,
* wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi o kwotę 349.000,00
zł,
*

wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym
w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi
zasiłków celowych o kwotę 2.000,00 zł,

* remont i odbudowę domów i mieszkań zniszczonych
wskutek powodzi o kwotę 20.000,00 zł.
2) zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę
69.750,00 zł. z przeznaczeniem na:
* zadanie w dziale 852 rozdziale 85212 Świadczenia
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30.000,00 zł,
* sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz stanu
technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk o kwotę
32.400,00 zł,
*

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 4.350,00 zł,

* zadanie w dziale 852 rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 3.000,00 zł,
3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących na łączną kwotę 684.759,00 zł
z przeznaczeniem na:
* sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną
akcją przeciwpowodziową o kwotę 100.000,00 zł,
* remont dróg zniszczonych na skutek powodzi
o kwotę 322.954,00 zł,
* sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” o kwotę
17.961,00 zł
* dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „
Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę
133.140,00 zł,
* dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości
250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku
2010 o kwotę 2.777,00 zł,
* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 65.535,00
zł,
* wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne
dla poszkodowanych uczniów o kwotę 16.000,00 zł,

Poz. 5637

* dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
o kwotę 22.510,00 zł,
*

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego o kwotę 282,00 zł,

* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej o kwotę 100,00 zł,
* wypłatę części zasiłku okresowego o kwotę 1.500,00
zł,
* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę
2.000,00 zł,
4) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego na łączną kwotę
144.000,00 z przeznaczeniem na:
* zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę
44.000,00 zł
* finansowanie Ponadgminnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej
Typu
Wsparcia
Dziennego
w Zabłociu, o kwotę 90.000,00 zł,
* realizację zadania pn. „Odbiór od posiadaczy, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest na terenie Gminy Biskupice” o kwotę
10.000,00 zł.
5) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na
2010r. o kwotę 885.967,00 zł,
6) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na
2010r. o kwotę 418.299,00 zł,
7) zwiększenia dochodów z tytułu realizacji projektu pn.
„ Lepsze jutro –aktywizacja społeczno -zawodowa
osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biskupice” o kwotę 120.246,10 zł,
8) zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł,
9) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 266.542,00 zł,
10) zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego
o kwotę 188.000,00 zł,
11) zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 76.000,00 zł,
12) zmniejszenia podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.500,00 zł,
13) zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
„Jestem zdrowy i sprawny, bo pływam” o kwotę
7.900,00 zł.
14) zwiększenia dochodów z tytułu środków pozostałych ze zlikwidowanego GFOŚiGW o kwotę
6.936,00 zł,
15) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej
z budżetu państwa oraz z tytułu pomocy finansowej
z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” o łączną
kwotę 833.000,00 zł,
16) zwiększenia dochodów z tytułu udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na zadanie inwestycyjne pn.
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„Remont drogi gminnej 560022K „Biskupice – Pacówki
–
Trąbki”
położonej
w Biskupicach
i Trąbkach” o kwotę 96.026,00 zł,
17) zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania
zadania modernizacja/remont drogi dojazdowej do
pól „Rzym - Darczyce” w miejscowości Trąbki oraz
drogi „Stopa – Kowalski” w miejscowości Łazany
o łączną kwotę 41.750,00 zł,
18) zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej
na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu
i budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych przy budynku OSP w Bodzanowie”
o kwotę 40.000,00 zł,
19) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” o kwotę
255.400,00 zł,
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20) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” o kwotę
191.550,00 zł,
21) zmniejszenia planu dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę 348,00 zł.
12. Zmiany budżetu po stronie wydatków.
Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2010
roku w porównaniu z 2009 rokiem, w ujęciu zbiorczym
liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

BUDŻET WG
UCHWAŁY

ZMIANY
W CIĄGU ROKU

BUDŻET PO
ZMIANACH

ZMIANY
%

BUDŻET
2009

BUDŻET
2009 DO
2010

Wydatki bieżące

18 103 079,00

2 843 566,56

20 946 645,56

115,71%

18 671 447,99

112,19%

Wydatki majątkowe

5 145 394,00

-209 070,00

4 936 324,00

95,94%

4 526 808,00

109,05%

RAZEM WYDATKI

23 248 473,00

2 634 496,56

25 882 969,56

111,33%

23 198 255,99

111,57%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2010 roku
strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o ponad 11 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA 2010

ZMIANY
W CIĄGU ROKU

PLAN PO ZMIANACH

ZMIANY %

ODNOWA CENTRUM JAWCZYC
I ZABŁOCIA-ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW WOKÓŁ ŅWIETLIC
WIEJSKICH

981 394,00

-218 108,00

763 286,00

77,78%

w tym:
środki z PROW
środki własne gminy

500 000,00
481 394,00

-15 666,00
-202 442,00

484 334,00
278 952,00

96,87%
57,95%

PROJEKT "LEPSZE JUTRO"- UMOWA
NR UDA-POKL.09.01.02 -12-122/10-00

155 303,00

-15 529,90

139 773,10

90,00%

w tym:
środki z EFS
środki z budżetu państwa

132 007,20
1 599,80

-13 200,75
-160,15

118 806,45
1 439,65

90,00%
89,99%
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środki własne gminy

21 696,00

-2 169,00

19 527,00

RAZEM WYDATKI

1 136 697,00

-233 637,90

903 059,10

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez
Radę Gminy 15 uchwał dotyczących zmian w budżecie,
a Wójt Gminy wydał 33 zarządzenia w zakresie zmian
Uchwały Budżetowej.
Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania
niektórych inwestycji i wydatków bieżących Rada Gminy
w miesiącu grudniu 2010r. podjęła uchwałę w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010 na łączną kwotę 152.058,00 zł.
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Wyszczególnienie

§

2
Dochody z podatków i opłat
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z opłat od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków
i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej i za zajęcie pasa
drogowego
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych
wpłat podatków i opłat
Dochody z majątku gminy
Z dzierżawy
Z użytkowania wieczystego
Pozostałe dochody

3

Ogółem dochody własne
realizowane przez Urząd
Gminy i Urzĉdy Skarbowe
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
część wyrównawcza (podstawowa)

90,00%

2WYKONANIE BUDŻETU.
21Realizacja planu dochodów.
Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów
bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za
2010 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej
według ich źródeł przedstawia załącznik Nr 1.
Dla pełnego zobrazowania realizacji budżetu
gminy po stronie dochodów przedstawia się poniżej
informację dotyczącą struktury dochodów według
głównych ich źródeł za 2010 rok w porównaniu z rokiem
2009.

2 010
Plan
Wykonanie
4
5
4 838 746,00
5 036 636,25

Wykonanie
planu w %
6
104,09%

Wykonanie
2009
7
5 098 493,07

Wykonanie
2010/2009
8
98,79%

0100

2 636 704,00

2 677 973,00

101,57%

2 622 828,00

102,10%

0020
0310
0320
0330

0,00
1 076 542,00
428 000,00
7 600,00

6 866,21
1 113 765,02
431 713,59
8 031,59

103,46%
100,87%
105,68%

7 014,71
1 060 492,17
644 345,26
8 465,80

97,88%
105,02%
67,00%
94,87%

0340

200 000,00

269 930,38

134,97%

249 863,13

108,03%

0350

35 000,00

38 099,22

108,85%

42 796,50

89,02%

0360
0410

20 000,00
30 000,00

18 343,16
31 032,50

91,72%
103,44%

20 199,60
37 387,50

90,81%
83,00%

0480

82 000,00

94 530,29

115,28%

88 913,05

106,32%

0490

10 000,00

9 912,66

99,13%

3 918,61

252,96%

0500

276 500,00

291 170,67

105,31%

288 765,42

100,83%

0570
0690

4 500,00
8 900,00

0,00
10 272,94

0,00%
115,43%

5 382,75

190,85%

0910

23 000,00

34 995,02

0750
0470
0830,
0920,
0960,
0970,
2980

58 128,00
8 000,00

62 720,78
8 948,82

152,15%
108,38%
107,90%
111,86%

18 120,57
54 569,36
46 175,42
8 393,94

193,12%
131,34%
135,83%
106,61%

860 270,00

859 183,16

99,87%

866 662,71

99,14%

103,51%

6 019 725,15

99,13%

100,00%

9 399 263,00

102,99%

100,00%

3 395 326,00

100,23%

2920

3 403 087,00

3 403 087,00
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2.
3.
4.
V.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

część oświatowa
część równoważąca
uzupełnienie subwencji ogólnej
Dotacje , ņrodki pozyskane
z innych źródeł
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin (§ 2030,2033)
Dotacje celowe w ramach
programów finansowych
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 finansowych
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 finansowych
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 otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje celowe otrzymane
z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżacych
Dotacje celowe w ramach
programów finansowych
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

2920
2920

– 36887 –
6 277 091,00

Poz. 5637

6 277 091,00

100,00%

6 003 937,00

104,55%

98,28%

4 996 687,04

119,58%

2750

2010

3 574 831,41

3 540 265,52

99,03%

2 942 474,53

120,32%

2030,
2033

915 291,00

896 963,95

98,00%

461 657,83

194,29%

2007

118 806,47

118 806,45

100,00%

83 322,82

0,00%

2008

2009

1 439,63

1 439,65

100,00%

4 413,12

32,62%

2320

220 000,00

160 118,08

72,78%

143 935,80

111,24%

2440

41 750,00

41 750,00

100,00%

37 600,00

111,04%

2360

650,00

9 862,34

1517,28%

15 617,37

63,15%

2710

7 900,00

7 900,00

100,00%

83 370,01

9,48%

6207

163 549,00

163 549,33

100,00%
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10.

11.

12.

13.

14

B.

Dotacje celowe w ramach
programów finansowych
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
Zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem procedur,
o których mowa w art..184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Dotacja celowa otzrymana
z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorzadu
tet=rytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane
z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem subwencje i dotacje
Dochody ogółem (A+B)

– 36888 –

Poz. 5637

6208

2910

2730

1599,45

58,59%

6330

563 850,00

563 850,00

100,00%

6300

469 026,00

469 026,00

100,00%

15 760 001,51
21 525 145,51

15 655 308,77
21 622 797,78

99,34%
100,45%

6630

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna
kwota dochodów w stosunku do planu wynoszącego
21.525.145,51 zł. została zrealizowana w wysokości
21.622.797,78 zł. co stanowi 100,45 % kwoty planowanej. W stosunku do 2009 roku nastąpił wzrost o 5,91%.

404 604,94

0,00%

329 074,00

171,34%

490 616,62
14 395 950,04
20 415 675,18

0,00%
108,75%
105,91%

Poniżej przedstawiono w postaci graficznej wykonanie planu dochodów według głównych ich źródeł.
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Wykonanie większych kwotowo pozycji dochodów w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco :
211 Podatki i opłaty.
Analizując wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych należy wskazać na następujące pozytywne zjawiska, to jest realizacja ponad założony plan wpływów
z tytułu:

Poz. 5637

* podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja przez Urząd
Skarbowy/.
Poniżej przedstawiono zestawienia zaległości
podatkowych ogółem osób fizycznych i prawnych
w zakresie należności pobieranych przez Urząd Gminy
i przez Urzędy Skarbowe.

* podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku
od środków transportowych, /realizacja przez Urząd
Gminy/
Zaległoņci podatkowe ogółem osób fizycznych i prawnych
Podatek

Stan na
31.12.2010

Stan na
31.12.2009

Wzrost(spadek)
zaległoņci w porów.
Z 31.12.2009r. w zł

Wzrost(spadek)
zaległoņci w porów.
. Z 31.12.2009r. w %

od nieruchomości

243 727,10

236 326,87

7 400,23

3,13%

rolny

132 926,66

150 225,19

-17 298,53

-11,52%

43 817,02

41 337,92

2 479,10

6,00%

4 887,25

4 427,99

459,26

10,37%

47 513,95

40 058,35

7 455,60

18,61%

od spadków i darowizn

3 690,00

6 355,80

-2 665,80

-41,94%

inne opłaty pobierane na
podstawie odrędnych ustaw

2 189,47

9 871,14

-7 681,67

-77,82%

od środków transportowych
leśny
od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacanych
w formie karty podatkowej

od czynności cywilno-
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prawnych
zaległości z podatków
zniesionych
RAZEM:
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5 299,91

1 808,07

3 491,84

193,13%

10 257,90

10 257,90

0,00

0,00%

494 309,26

500 669,23

-6 359,97

-1,27%

Na podstawie danych z powyższej tabeli można
zauważyć minimalny spadek zaległości podatkowych.
Należy nadmienić, że na bieżąco jest prowadzona windykacja
zaległości
podatkowych
zgodnie
z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej.

214 Dotacje. W ramach otrzymanych dotacji celowych
gmina realizowała zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2010 r. wystawiono 587 upomnień osobom fizycznym i 24 osobom prawnym oraz 134 tytuły wykonawcze.

Na szczególną uwagę zasługują otrzymane znaczne
kwoty dotacji na realizację następujących zadań:

Ponadto wydano 7 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości
z tytułu podatku od środków transportowych, a także
4 decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2010 r.
Prowadzone postępowania egzekucyjne okazuje
się w części nieskuteczne z powodu nieściągalności (to
zjawisko nasiliło się w ostatnich latach z uwagi na utratę
przez dłużników zatrudnienia), a w części napotyka na
trudności np. z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika czy
jego źródeł dochodu. Na stan zaległości wpływ mają
także trudności z ustaleniem osób zobowiązanych do
płacenia podatków zwłaszcza, gdy nieruchomości nie są
przez nikogo użytkowane, a stanowią masę spadkową
nieznanych organowi podatkowemu spadkobierców.
212 Dochody z majątku gminy. Na dochody
z majątku gminy składają się czynsz z tytułu najmu lokali
mieszkalnych, czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych,
dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych użytkowników nieruchomości położonych we
wsiach Biskupice, Trąbki, Tomaszkowice . Analizując
realizację w/w dochodów zauważa się tendencję wzrostową w stosunku do wielkości planowanych.
213 Inne dochody. Na uwagę zasługują między
innymi wpływy uzyskane z tytułu :
* zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych
w kwocie 56.353,51 zł,
* odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie
52.009,54 zł,
* odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
Biskupice i Trąbki w kwocie 169.633,40 zł,
* wpływów z tytułu sprzedaży wody oraz zwrotu opłat
za energię w kwocie 436.514,62 zł,
* kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy
w kwocie 11.151,03 zł,
* zwrotu podatku VAT za 2009 rok w kwocie 36.052,00
zł,

* kwota 833.000,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na
realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
* kwota 96.026,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo
Małopolskie na zadanie inwestycyjne pn. „Remont
drogi gminnej 560022K „Biskupice – Pacówki – Trąbki” położonej w Biskupicach i Trąbkach”,
* kwota 41.750,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na remont dróg dojazdowych do pól (droga
„Rzym – Darczyce” w miejscowości Trąbki i droga
„Stopa – Kowalski” w miejscowości Łazany) ,
* kwota 322.954,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na
remont dróg zniszczonych na skutek powodzi (droga
„Wola Podłazańska – Osiecka – Sławkowice”
w Łazanach, droga „Pod Transformator” w Trąbkach,
droga „Do Lipnicy” w Sławkowicach, droga „Przebieczany przez wieś” w Przebieczanach, droga „Stawiska” w Łazanach),
* kwota 120.246,10 zł z przeznaczeniem na realizację
projektu pn. „ Lepsze jutro – aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem spo-łecznym w Gminie Biskupice”
* kwota 17.961,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna szkoła”,
* kwota 63.850,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła,

* środków pozostałych z zlikwidowanego GFOŚiGW
w kwocie 6.936,12 zł

* kwota 49.600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów opracowania ekspertyz stanu technicznego
budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku
powodzi i osuwisk,

* odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 24.527,01 zł,

* kwota 29.134,82 zł z przeznaczeniem na wykonanie
opinii geologicznych,
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* kwota 1.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów prac rzeczoznawców majątkowych, związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach
mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych
w wyniku powodzi i osuwisk,
* kwota 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową,

Poz. 5637

majątkowe w kwocie 1.196.425,33 zł. tj. 100 % planu
rocznego wynoszącego 1.196.425,00 zł.
22 Realizacja planu wydatków. Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 25.181.556,82 zł tj.
97,29 % planu rocznego wynoszącego 25.882.969,56 zł
z tego :
-

* kwota łączna 366.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i na odbudowę domów i mieszkań dla
rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi,

-

* kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.
„Utwardzenie terenu i budowa miejsc postojowych
dla samochodów osobowych przy budynku OSP
w Bodzanowie”.

co:

wydatki bieżące 20.315.598,49 zł tj. 96,99 % planu rocznego wynoszącego 20.946.645,56 zł
wydatki majątkowe 4.865.958,33 zł tj. 98,57 %
planu rocznego wynoszącego 4.936.324,00 zł
Realizacja wydatków przedstawia siĉ nastĉpują-

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku
2010 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu
z rokiem 2009 przedstawia się następująco:

Łącznie w 2010 roku dochody bieżące zostały
wykonane w kwocie 20.426.372,45 zł tj. 100,48 %planu
rocznego wynoszącego 20.328.720,51 zł, a dochody
Dział

Nazwa

Plan

Rok 2010
Wykonanie 2010
ogółem

010
020
400

600
630
700
710
750
751

752
754

756

757
758
801

Rolnictwo
i łowiectwo
Leņnictwo
Wytwarzanie
i zaopatrywani
e w energiĉ
elektryczna,
gaz i wodĉ
Transport
i łącznoņć
Turystyka
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalnoņć
usługowa
Administracja
publiczna
Urzĉdy naczelnych
organów
władzy państwowej,
kontroli
i ochrony
prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od
osób prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających
osobowoņci
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem
Obsługa długu
publicznego
Różne rozliczenia
Oņwiata
i wychowanie

Plan

w tym niewygasające

Rok 2009
Wykonanie 2009
ogółem

193 941,41

188 858,40

463 397,11

432 590,23

1 000,00
490 000,00

927,00
481 611,61

31 000,00
450 000,00

30 816,12
420 316,41

3 330 138,00

3 206 856,75

4 214 385,00

3 931 401,30

4 000,00
571 844,00

266,42
570 484,84

4 000,00
962 005,00

247 000,00

245 743,04

2 961 871,00

w tym niewygasające
15 000,00

2010/2009
Plan
Wykonanie

41,85%

43,66%

3,23%
108,89%

3,01%
114,58%

79,02%

81,57%

3 038,00
934 439,78

100,00%
59,44%

8,77%
61,05%

30 000,00

29 182,20

823,33%

842,10%

2 871 928,14

2 886 695,00

2 725 713,86

102,60%

105,36%

69 568,00

52 677,52

16 942,00

16 927,70

410,62%

311,19%

250,00

250,00

300,00

300,00

83,33%

83,33%

466 025,00

458 187,37

397 350,00

386 762,59

117,28%

118,47%

60 700,00

51 762,59

76 740,00

71 638,77

79,10%

72,25%

238 481,00

236 554,93

170 000,00

157 674,45

140,28%

150,03%

67 166,00

0,00

33 202,00

0,00

202,30%

8 737 281,00

8 628 127,06

7 320 602,00

7 168 212,96

119,35%

152 058,00

38 046,00

24 500,00

120,37%
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163 400,05

82 599,03

178 249,00

75 152,03

4 471 031,00

4 377 472,41

3 788 962,00

1 186 309,10

1 170 373,22

132 265,00

91,67%

109,91%

3 749 973,55

118,00%

116,73%

267 288,88

265 005,86

443,83%

441,64%

118 608,77

116 039,00

92 159,38

113,98%

128,70%

499 936,00

458 809,20

1 446 921,00

1 342 923,18

34,55%

34,16%

435 700,00

431 572,64

235 100,00

229 475,06

185,33%

188,07%

1 555 063,00

1 547 885,88

109 078,00

105 790,65

1463,16%

25 882 969,5
6

25 181 556,8
2

23 198 255,9
9

22 169 494,0
8

1425,64
%
111,57%

152 058,00

Wykonanie wydatków w ujęciu działów
i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących
i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne
stanowiące załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków bieżących w tym w szczególności na:
* wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki
związane z realizacją statutowych zadań,
* dotacje na zadania bieżące,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych,
* wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części
związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice,
* obsługę długu

480,00

78 026,00

113,59%

obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące
załącznik Nr 2.1.
Wykonanie
wydatków
majątkowych
z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych z 2009r, w części związanej
z realizacją zadań przez Gminę Biskupice, obrazuje
zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.2.
Ponadto załącznik Nr 3 obejmuje dochody
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami, a załącznik Nr 4 dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub
umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Poniżej zamieszczono graficzną prezentację
wykonania planu wydatków w roku 2009 i 2010.
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221 Wydatki bieżące. Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości 20.946.645,56 zł
zostały zrealizowane w kwocie 20.315.598,49 zł, tj.
w 96,99 %.
Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 193.941,41 zł, Wykonanie 188.858,40 zł,
tj. 97,38 % planu rocznego w tym:
wydatki bieżące: plan 80.941,41 zł wykonanie:
77.025,44 zł, tj. 95,16 %
wydatki majątkowe: plan 113.000,00 zł wykonanie: 111.832,96 zł, tj. 98,97 %
W dziale tym w okresie sprawozdawczym
w ramach planowanych wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:
* wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego,
* odbiór i opiekę nad wałęsającymi się psami,
* opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele
nierolnicze,

Poz. 5637
Dział 600 – Transport i łącznoņć

Plan
3.330.138,00
zł
Wykonanie
3.206.856,75 zł, tj. 96,30 % planu rocznego w tym:
wydatki bieżące: plan 2.657.737,00 zł wykonanie: 2.535.893,72 zł, tj. 95,42 %
wydatki majątkowe: plan 672.401,00 zł wykonanie: 670.963,03 zł, tj. 99,79 %
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg
w okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:
Drogi publiczne powiatowe:
* zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota
67.554,00 zł ( w całości sfinansowane z dotacji),
Drogi publiczne gminne:
* remonty dróg gminnych kwota 1.109.835,94 zł
* utrzymanie dróg gminnych w kwocie 294.715,74 zł,
na co składają się m.in.:
-

* zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji kwota 10.602,41),
* sporządzenie opinii dendrologicznej,
* wykonanie opracowania pod nazwą „Rozpoznanie
przyrodnicze wybranych terenów przeznaczonych
pod inwestycje w Gminie Biskupice”,
*

przełożenie
odcinka
w Jawczycach,

sieci

wodociągowej

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remonty dróg:
-

Dział 020 - Leņnictwo
Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 927,00 zł, tj. 92,70
% planu rocznego w tym:
wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł wykonanie :
927,00 zł, tj. 92,70 %
Planowane wydatki zostały wykorzystane na
dokarmianie zwierząt w okresie zimowym.

* utrzymanie dróg rolniczych w kwocie 623.629,93 zł,
na co składają się przede wszystkim:
-

Plan 490.000,00 zł Wykonanie 481.611,61 zł tj.
98,29 % planu rocznego w tym:

-

wydatki bieżące: plan 490.000,00 zł wykonanie : 481.611,61 zł, tj. 98,29 %

-

* na zakup wody kwotę 429.467,30 zł w tym
podatek od towarów i usług VAT 23.194,76 zł
*
na
zakup
energii
elektrycznej
w przepompowniach kwotę 51.558,71 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT 3.696,28 zł.

remont drogi gminnej „Granica” w Łazanach,
remont odcinków dróg gminnych w Trąbkach,
Bodzanowie, Łazanach, Zabłociu, Biskupicach,
Przebieczanach i Jawczycach,
prace utrzymaniowe przy drogach gminnych
(m.in. odwodnienia, zabezpieczenia osuwających się skarp, uzupełnienie ubytków),
Drogi wewnĉtrzne:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ

W dziale tym w 2010r. przede wszystkim poniesiono wydatki na zakup wody pitnej z Wieliczki
i Gdowa oraz na zakup energii elektrycznej
w przepompowniach, w tym :

zakup,
transport
kruszywa
hutniczego
i kamienia łamanego,
zimowe utrzymanie dróg gminnych,
dokumentacja dla potrzeb remontu dróg,
oznakowanie dróg gminnych,
koszenie skarp i poboczy,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dla pracowników zatrudnionych przy pracach
drogowych w ramach robót publicznych
i interwencyjnych,

zakup i transport kruszywa hutniczego,
remonty dróg dojazdowych do pól: drogi
„Stopa - Kowalski” w Łazanach, i drogi „Rzym
- Darczyce” w Trąbkach (współfinansowane
kwotą 41.750,00 zł ze środków Województwa
Małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych),
remont
dróg
wewnętrznych
„Zagaje”
w Sułowie, „W kierunku Kurowski - Cholewa”
w Przebieczanach, nr dz. 119 w Sławkowicach,
wykonanie na drogach wewnętrznych nawierzchni z recykliny bitumicznej.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr V/15/10
Rady Gminy Biskupice z dnia 30.12.2010 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2010
kwotę 59.258,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
rowu otwartego przy drodze wewnętrznej „Wzory”
w Bodzanowie.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyremontowano:
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* drogę „ Pod Transformator” w miejscowości Trąbki na kwotę 47.699,36 zł,

* zapłaty za uczestnictwo w pracach Gminnej Komisji
Urbanistycznej,

* drogę „Do Lipnicy” w Sławkowicach na kwotę
70.570,09 zł,

* wykonania operatów szacunkowych wyceny prawa
własności nieruchomości gruntowych.

* 2 odcinki drogi „Wola Podłazańska – Osiecka Sławkowice” w Łazanach i Sławkowicach na kwotę
181.888,91zł,
* odcinek drogi „Stawiska” w Łazanach na kwotę
54.562,10 zł,
Ponadto odtworzono odwodnienie drogi
„Przebieczany – przez wieś” na kwotę 85.437,65 zł.
Wydatki te zostały sfinansowane w kwocie
322.954,00 zł. z dotacji z budżetu państwa na remont
dróg zniszczonych na skutek powodzi.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan 571.844,00 zł Wykonanie 570.484,84 zł, tj.
99,76 % planu rocznego w tym:
wydatki bieżące: plan 191.830,00 zł wykonanie : 191.733,99 zł, tj. 99,95 %
wydatki majątkowe: plan 380.014,00 zł wykonanie : 378.750,85 zł, tj. 99,67 %
W roku 2010 na „Gospodarkę gruntami
i nieruchomościami” wydatkowano z budżetu gminy
środki m.in. z przeznaczeniem na:
* utrzymanie budynków komunalnych w Trąbkach,
Biskupicach, Bodzanowie i Tomaszkowicach (opłaty bieżące, ubezpieczenie, gaz, energia i dozór
C.O.),
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
*

kompletowanie
dokumentacji
geodezyjnej
w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, wypisy z rejestru gruntów), wykonanie
operatów szacunkowych, wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych,

* oświetlenie i wyposażenie budynku komunalnego,
* usunięcie awarii i porządkowanie terenu przy
oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym
w Trąbkach,
* wykonanie audytów energetycznych budynków
komunalnych,
Dział 710 - Działalnoņć usługowa
Plan 247.000,00 zł Wykonanie 245.743,04 zł, tj.
99,49 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 247.000,00 zł wykonanie : 245.743,04 zł, tj. 99,49 %
Wydatki w tym dziale dotyczą:
* kosztów związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego,
* zapłaty za opracowanie gminnej ewidencji zabytków,

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan
2.961.871,00
zł
Wykonanie
2.871.928,14 zł, tj. 96,96 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 2.856.871,00 zł wykonanie: 2.775.081,06 zł, tj. 97,14 %
wydatki majątkowe: plan 105.000,00 zł wykonanie: 96.847,08 zł, tj. 92,24 %
Urzĉdy Wojewódzkie
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
administracji rządowej wyniosły 221.643,46 zł
i obejmowały:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
219.243,46 zł w tym na:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
191.472,39 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 27.771,07 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
2.400,00 zł
W ramach wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące
funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in.
na:
szkolenia,
ubezpieczenia,
koszty
licencji
i aktualizacji programów komputerowych, a także na
zakupy materiałów biurowych.
Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane:
z dotacji
z Urzędu
Wojewódzkiego
w kwocie
51.257,00 zł oraz ze środków własnych Gminy
w kwocie 170.386,46 zł.
Rady gmin
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
Rady Gminy wyniosły 117.831,02 zł i obejmowały:
* wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
19.481,49 zł w tym wydatki związane z realizacją
zadań statutowych kwota 19.481,49 zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla
radnych) kwota 98.349,53 zł
W ramach wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych poniesiono nakłady na: naprawę
kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę i szkolenie.
Urzĉdy gmin
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
Urzędu Gminy wyniosły 2.281.558,32 zł i obejmowały:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
2.280.783,25 zł w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
1.866.078,74 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 414.704,51 zł
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2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
775,07 zł

Wydatki te obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

W ramach wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące
funkcjonowanie urzędu gminy w tym m.in. na : energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów
biurowych, środków czystości, szkolenia, zakup komputerów, licencji i aktualizacji programów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
387,88 zł

Spis powszechny i inne
Wydatki bieżące w kwocie 19.205,97 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej określonych w art. 15 ust.1 pkt
2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie
rolnym w 2010 roku
go

Promocja jednostek samorządu terytorialne-

Wydatki bieżące związane z promocją gminy
obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 80.350,70 w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
600,00 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 79.750,70 zł:
i dotyczyły między innymi: modernizacji strony internetowej gminy, wykonania materiałów promocyjnych, opracowania i druku Kuriera Gminnego, a także
wydatków związanych z publikowaniem informacji
o działalności Gminy Biskupice w „Panoramie Powiatu Wielickiego” i „Naszej Gazecie”.
Pozostała działalnoņć

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 911,00 zł
Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki na zadanie zlecone Gminie ( w całości
finansowane dotacją w kwocie 29.434,15 zł) związane
z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem
wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmowały:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
13.693,35 zł w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
7.119,39 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 6.573,96 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
15.740,80 zł
Wybory do rad gmin, rad powiatów,
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Wydatki na zadanie zlecone Gminie ( w całości
finansowane dotacją w kwocie 21.944,49 zł) związane
z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem
wyników wyborów do Rady Gminy oraz bezpośrednich wyborów Wójta obejmowały:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
11.971,89 zł w tym:

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 54.491,59 zł i obejmowały:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 4.700,14 zł

* świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla
sołtysów) kwota 40.040,00 zł

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
7.271,75 zł

* wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 14.451,59 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
9.972,60 zł

w tym składki członkowskie z tytułu przynależności do
Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Związku
Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Dolina Raby”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 751- Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Poniesiony wydatek dotyczył przeprowadzenia
szkolenia z zakresu akcji kurierskiej i został pokryty
w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Plan 69.568,00 zł Wykonanie 52.677,52 zł, tj.
75,72 % planu rocznego

Plan 250,00 zł Wykonanie 250,00 zł, tj. 100,00 % planu
wydatki bieżące: plan 250,00 zł wykonanie:
250,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące: plan 69.568,00 zł wykonanie
: 52.677,52 zł, tj. 75,72 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 466.025,00 zł Wykonanie 458.187,37 zł, tj.
98,32% planu rocznego

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców.

wydatki bieżące: plan 317.515,00 zł wykonanie: 309.935,49 zł, tj. 97,61 %
wydatki majątkowe: plan 148.510,00 zł wykonanie: 148.251,88 zł, tj. 99,83 %

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36896 –

Jednostki terenowe policji
Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 1.994,11 zł.
Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych
z dofinansowaniem
Policji
–
Rewir
w Biskupicach - pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem
części
budynku
gminnego
w Tomaszkowicach użytkowanego m.in. przez Policję
lokalną.
Ochotnicze straże pożarne
Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 77.459,28 zł.
Wydatki te obejmowały:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
58.860,28 zł w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
11.861,91 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 46.998,37 zł
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.599,00 zł
W ramach wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych sfinansowano m.in. : zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, oleju , usług, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie
wozów bojowych i członków Ochotniczych Straży
Pożarnych, a także badania okresowe części druhów.
Ponadto
udzielono
dotacji
dla
OSP
w Łazanach z przeznaczeniem na zakup umundurowania strażackiego w kwocie 3.450,00 zł, dla OSP
w Trąbkach z przeznaczeniem na wyposażenie nowego samochodu strażackiego w kwocie 5.000,00 zł i na
zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 1.461,00 zł,
dla OSP w Sławkowicach z przeznaczeniem na zakup
grzejników wraz z ich instalacją w kwocie 7.398,00
i dla OSP w Bodzanowie z przeznaczeniem na zakup
strażackich hełmów bojowych w kwocie 1.290,00 zł.
Obrona cywilna
Wydatki obejmowały:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 521,00 zł w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane
kwota 500,00 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 21,00 zł
Wydatki przeznaczono na realizację zadań
z zakresu Obrony Cywilnej - ubezpieczenie sprzętu OC
oraz wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania (wydatki
powyższe zostały sfinansowane z dotacji z Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 250,00 zł)
Zarządzanie kryzysowe
W ramach wydatków z zarządzania kryzysowego poniesiono nakłady na konserwację agregatu
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prądotwórczego, zakup materiałów służących do
zabezpieczenia zagrożonego terenu, ubezpieczenia
i szkolenia oraz zakup literatury fachowej w kwocie
6.601,01 zł.
Pozostała działalnoņć
W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki na zakup wody do celów p-poż. zużytej
podczas ćwiczeń i akcji pożarniczych w kwocie
2.748,98 zł.
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Kwota łączna 220.611,11 zł została poniesiona
na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną
akcją przeciwpowodziową w tym na zakup sprzętu
przeciwpowodziowego, przeprowadzenie remontów
uszkodzonego sprzętu ratowniczego, usług na rzecz
ratownictwa przeciwpowodziowego, a także na wykonanie opinii geologicznych i ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych
w wyniku powodzi i osuwisk, sfinansowanie kosztów
prac rzeczoznawców majątkowych. Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących
w kwocie 100.000,00 zł, oraz z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 79.934,82 i ze
środków własnych w kwocie 40.676,29 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Plan 60.700,00 zł, Wykonanie 51.762,59 zł, tj.
85,28 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 60.700,00 zł wykonanie:
51.762,59 zł, tj. 85,28 %
Wydatki bieżące jednostek
w łącznej kwocie 51.762,59 zł w tym:

budżetowych

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota
18.231,34 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwota 33.531,25 zł
W ramach wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych poniesiono nakłady związane
z poborem podatków m.in. na zakup usług serwisowych programów komputerowych oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem, szkolenia pracowników
ds. księgowości podatkowej, wydatki na opłatę komorniczą, zakup druków, artykułów biurowych,
znaczków pocztowych.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 238.481,00 zł Wykonanie 236.554,93 zł, tj.
99,19% planu rocznego
wydatki bieżące: plan 238.481,00 zł wykonanie: 236.554,93 zł, tj. 99,19 %
W dziale tym poniesiono wydatki związane
z zapłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w MBS
Wieliczka na pokrycie deficytu budżetowego oraz na
pokrycie rozchodów budżetu i pożyczek zaciągniętych
w WFOŚ i GW w Krakowie.
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Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan 67.166,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
planu rocznego
Planowana w budżecie rezerwa celowa w kwocie
275.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym
rozdysponowana w wysokości 236.470,00 zł
z przeznaczeniem na:
* remont budynków komunalnych,
* opłatę roczną - wyłączenie gruntów z produkcji
rolnej,
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*

dofinansowanie wydatków bieżących
85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

w rozdz.

*

dofinansowanie wydatków bieżących
85202 „Domy pomocy społecznej”,

w rozdz.

*

dofinansowanie wydatków bieżących
75011 „Urzędy wojewódzkie”,

w rozdz.

*

dofinansowanie wydatków bieżących w rozdz.
01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi”,

*

dofinansowanie wydatków bieżących
80101 „Szkoły podstawowe”,

* wypłatę nagrody jubileuszowej.
Z
zaplanowanej
rezerwy
ogólnej
w kwocie
225.000,00 zł
rozdysponowano
197.074,00
zł
z przeznaczeniem na:
* dofinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu
2010r.

w rozdz.

* wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
w Biskupicach,
Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł i rozdysponowano w kwocie 1.290,00 zł.

* usuwanie skutków powodzi,
* dofinansowanie wydatków bieżących związanych
z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
* wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego,
* utrzymanie zieleni,
* nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją,
* promocję Gminy Biskupice,
* pokrycie kosztów organizacji gminnych imprez
kulturalnych,

Dział 801 - Oņwiata i wychowanie
Plan 8.737.281,00 zł Wykonanie 8.628.127,06
tj. 98,75 % planu rocznego,
wydatki bieżące: plan 7.714.176,00 zł wykonanie 7.645.782,74 zł, tj. 99,11%
wydatki majątkowe: plan 1.023.105,00 zł wykonanie 982.344,32 zł, tj. 96,02 %
Wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych szkół podstawowych (w tym oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) oraz Gimnazjum, przedstawia poniższa tabela:

* drogi wewnętrzne,
* dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,

W ciągu roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie
881 950,92zł ) w tym między innymi:

* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota199 295,18 zł w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
34 231,47 zł (w tym dodatki mieszkaniowe

-

energia, gaz, woda; kwota 84 231,42zł
ubezpieczenie; kwota 1 860,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536
-

-

– 36898 –

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 31 498,51zł
zakup i montaż lamp na sali gimnastycznej
oraz w budynku szkoły; kwota 18 375,98zł
montaż żaluzji pionowych; kwota 23 180,00zł
malowanie kuchni szkolnej; kwota 980,00zł
zakup materiałów budowlanych do remontów;
kwota 8.525,15zł
zakup drobnego wyposażenia (fotel, aparat
fotograficzny, odkurzacz, mikrofony) kwota
2 111,35 zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacje,
przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, roczna kontrola stanu
technicznego budynku; kwota 4 592,34zł
monitorowanie sygnałów alarmowych; kwota
1302,65 zł
zakup programów i licencji komputerowych
(Prawa Optivum, Arca Vir, Złoty Abonament);
kwota 2 231,84zł

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 814 437,77zł ) w tym między innymi:
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 36
520,47 zł (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
ekwiwalent za używanie odzieży własnej
* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota 119 065,00 zł w tym między innymi:
-

-

energia, gaz, woda; kwota 28 781,18zł
ubezpieczenie; kwota 1254,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 33 137,71zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacji,
przeglądy, kontrola i czyszczenie przewodów
kominowych; 5 137,86zł
monitorowanie sygnałów alarmowych; kwota
630,59zł
rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej
i drukującej, okablowanie tablicy; kwota
1 524,80zł
zakup wyposażenia i mebli; (faks, tablica magnetyczna, regały metalowe, krzesła, projektor, Notebook, laminator, telewizor, nagrywarka DVD, router, UPS); kwota 15 001,75zł
zakup programów i licencji komputerowych
(Arca Vir, Złoty Abonament); kwota 1 209,98zł

W
2010
roku
Szkoła
Podstawowa
w Bodzanowie otrzymała środki w wys. 13 000,00 zł
na realizację akcji pomocy dla szkół i gminnych bibliotek publicznych z terenów wiejskich dotkniętych
powodzią w maju i czerwcu 2010 roku pod nazwą
programu „Powódź. Pomagamy!”. Z otrzymanych
środków zostały zakupione meble do klasy, regały
metalowe, krzesła, stoły, dekoracja sceniczna teatrzyku „Horrorek”, książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne.
Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie
1 004 967,69 zł) tym między innymi:
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
43 737,20 zł (w tym dodatki mieszkaniowe
i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)
* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota 157 712,29 zł w tym między innymi:
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-

energia, gaz, woda, kwota 32 110,47zł
ubezpieczenie, kwota 750,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 40 478,60zł
remont parkietu na Sali gimnastycznej; kwota
21 000,00zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacji,
przeglądy, kontrola i czyszczenie przewodów
kominowych, rozbudowa sieci internetowej
i teleinformatycznej; kwota 5 721,74 zł
monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota
732,00zł
zakup wyposażenia i mebli (krzesła, stoliki,
biurko, tablica, komputer, radiomagnetofony,
kosiarka, odkurzacz, odtwarzacz DVD, głośniki); kwota 6 548,95zł
zakup programów i licencji komputerowych
(program Dysortografia, Złoty Abonament);
kwota 1600,00zł

W 2010 roku zrealizowano w Szkole Podstawowej w Łazanach projekt pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole”
w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Radosna Szkoła”. Łączny koszt programu to 15 000,00 zł
(w tym: 12 000,00zł to wsparcie finansowe w postaci
dotacji celowej budżetu państwa, a 3 000,00zł to
wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali
w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw).
W 2010 roku Szkoła Podstawowa w Łazanach
otrzymała również środki w wys. 15 000,00 zł, na
realizację akcji pomocy dla szkół i gminnych bibliotek
publicznych z terenów wiejskich dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010 roku pod nazwa programu „Powódź . Pomagamy!”. Z otrzymanych środków
zostały zakupione meble do klasy, książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne.
Szkoła
Podstawowa
w Przebieczanach
(w kwocie 843 435,65zł ) w tym między innymi:
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
36 064,33zł (w tym dodatki mieszkaniowe
i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)
* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota 149 161,11 zł w tym między innymi:
-

energia, gaz, woda, kwota 34 234,25zł
ubezpieczenie, kwota 1 112,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 31 446,06 zł
remont ogrodzenia, kwota 31 702,92zł
naprawa systemu alarmowego i systemu monitoringu; kwota 10 184,56zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacji,
przeglądy, kontrola i czyszczenie przewodów
kominowych, drobne usługi; kwota 5 423,49zł
monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota
732,00 zł
zakup wyposażenia i mebli (radiomagnetofon,
odtwarzacz, krzesła, tablice korkowe, zestaw
nagłaśniający, mikroskop); kwota 5 417,00zł
zakup licencji komputerowej (program Złoty
Abonament); kwota 585,00zł

W 2010 roku zrealizowano w Szkole Podstawowej w Przebieczanach projekt pod nazwą „Zakup
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pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole”
w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Radosna Szkoła”. Łączny koszt programu to 7 463,25 zł
(w tym: 5 961,00zł to wsparcie finansowe w postaci
dotacji celowej budżetu państwa, 1 490,25zł to wkład
rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole
z przeznaczeniem na miejsce zabaw, a 12,00zł to
wkład własny finansowy).
Gimnazjum w Sławkowicach
1 846 697,59 zł) w tym między innymi:

(

w kwocie
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-

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
79 345,36 zł (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
ekwiwalent za używanie odzieży własnej)
* Wydatki związane z realizacją statutowych
zadań kwota 413 719,81 zł w tym między innymi:
-

energia, gaz, woda; kwota 69 093,11 zł
ubezpieczenie; kwota 2 165,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 65 488,07 zł
prace remontowe (remont sal lekcyjnych, remont pomieszczeń po zalaniu, naprawa
i rozbudowa przyłącza wodociągowego); kwota 72 061,28zł,

-

Przedszkola Samorządowe
Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych łącznie ze stołówką w 2010 roku poniesiono
wydatki bieżące w kwocie 760 793,87 zł w tym:

W ciągu roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

-

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach
(w kwocie 384 845,98 zł) w tym między innymi:

-

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
11 887,01 zł (w tym dodatki mieszkaniowe
i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

-

* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota 119 531,91 zł w tym między innymi:
-

energia, gaz, woda, kwota 12 601,96 zł
ubezpieczenie, kwota 172,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 13 907,29zł

dostosowanie budynku do wymogów p. poż.
(wykonanie projektu, zakup centrali oddymiania, klap, drzwi, czujników, roboty remontowe); kwota 133 283,42 zł
zakup i wymiana opraw świetlnych; kwota
4 797,65zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacji,
przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów
kominowych; kwota 5 091,58 zł
zakup mebli, wyposażenia (tablice, urządzenie
wielofunkcyjne, stoliki uczniowskie, krzesła,
regały do biblioteki, biurka, ekran, komputery
do pracowni, Netbook, książki do biblioteki);
kwota 31 519,62zł
monitorowanie sygnałów alarmowych, przyjazdy grupy interwencyjnej; kwota 1 278,80 zł
zakup programów i licencji komputerowych
(program antywirusowy, Office); kwota
3.129,30 zł

-

zakup środków żywności, kwota 32 519,93 zł
wykonanie remontu pomieszczeń w przedszkolu; kwota 25 000,15zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacji,
przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów
kominowych, lutowanie pokrycie dachu; kwota 3 894,22zł
zakup wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych (żaluzje, komputer, monitor, laminator, dywan, aparat fotograficzny, zestaw meblowy, krzesła, lampka, sprzęt AGD, piaskownica); kwota 17 125,55zł
zakup licencji komputerowej (program Złoty
Abonament); kwota 650,00zł
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Przedszkole
Samorządowe
w Trąbkach
(w kwocie 375 947,89 zł) w tym między innymi:
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
14 305,34 zł (w tym dodatki mieszkaniowe
i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

-

* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota 83 781,30 zł w tym między innymi:
-

energia, gaz, woda, kwota 16 796,23 zł
ubezpieczenie, kwota 405,52 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 15 368,51zł
zakup środków żywności, kwota 26 712,17zł
wykonanie drobnych napraw, konserwacji,
przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów
kominowych, drobne usługi; kwota 3 318,79zł

Wydatki bieżące w kwocie 346 453,89 zł dotyczyły między innymi:
* Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
kwota 62 924,58 zł w tym:
-

-

ubezpieczenie, kwota 359,00 zł
opłaty za użytkowanie pomieszczeń, kwota
9 533,50 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 6 685,22 zł
wykonanie drobnych napraw, kwota 492,00zł
usługi informatyczne, kwota 1 560,00zł
zakup wyposażenia (gilotyna, drukarka, komputer, monitor, niszczarki, aparaty telef. kserokopiarka, finiszer zszywający, krzesła, kalkulatory); kwota 11 076,03zł
licencja na programy komputerowe(program
antywirusowy, Inwentarz, Kadry, Płace, Finanse) kwota 9 886,76zł

Pozostałe wydatki poniesione na oņwiatĉ
i wychowanie to w szczególnoņci:
* Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum
kwota 431 863,80 zł w tym:
-

wynagrodzenia i pochodne, kwota 50 878,93 zł
dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej
w Łazanach kwota 22 290,00zł
dowóz dzieci do Gimnazjum w Sławkowicach
kwota 158 711,00zł
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
kwota 146 813,00zł

* Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych
pracowników szkół kwota 37 408,50 zł
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zakup wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych (rolety, monitor, laminator, łóżeczka,
notebook, naświetlacz bakteriobójczy, aparat
cyfrowy,
meble,
sprzęt
AGD);
kwota
10118,13zł
zakup licencji komputerowej (program antywirusowy, program Złoty Abonament); kwota
670,00zł
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Na utrzymanie GZOS w 2010 roku poniesiono
wydatki bieżące w kwocie 346 453,89zł (wydatki majątkowe: plan 0,00zł wykonanie 0,00 zł) w tym:

* Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej w wys. 188,00zł,
a pozostałe 76,00zł stanowiły środki własne kwota
264,00 zł
* Wydatki na zakup kamizelek i opasek odblaskowych
dla uczniów uczęszczających do szkół dla których
organem prowadzącym jest gmina Biskupice kwota 1.449,97 zł
* Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli kwota 31 316,48 zł
*

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej
w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na
Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki kwota 608.309,23 zł

* Dotacje celowe przekazane dla Gminy Miejskiej
Kraków, Gminy Gdów oraz Miasta i Gminy Niepołomice na finansowanie wydatków związanych
z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice
do przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy. kwota 36.433,39 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan 163.400,05 zł Wykonanie 82.599,03 zł, tj.
50,55% planu rocznego
wydatki bieżące: plan 147.959,05 zł wykonanie 67.158,71 zł, tj. 45,39 %
wydatki majątkowe: plan 15.441,00 zł. wykonanie 15.440,32 zł, tj. 100,00 %
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Na realizację zadania własnego gminy wynikającego
z ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu
narkomanii w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na prowadzenie dyżurów
w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin, na szkolenia członków komisji dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spektakle
edukacyjno-profilaktyczne a także na zorganizowanie
kolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan
4.471.031,00
zł
Wykonanie
4.377.472,41 zł, tj. 97,91 % planu rocznego
wydatki bieżące plan 4.471.031,00 zł wykonanie 4.377.472,41 zł, tj. 97,91 %
Wydatki w tym dziale realizowane są przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ponadgminną
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Wsparcia
Dziennego w Zabłociu oraz przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tomaszkowicach, a także przez szkoły podstawowe i gimnazjum w zakresie dożywiania
uczniów.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Ponadgminna Placówka- Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu
i filia w Zborówku w 2010 roku poniosły wydatki na
łączną kwotę 195.884,73 zł , która obejmuje m.in.:
Placówka Zabłocie kwota 148.091,33 zł w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
147.798,57 zł w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
w kwocie 99.121,68 zł
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w kwocie 48.676,89 zł w tym między innymi:
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2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
72,83 zł.
Wydatki wyżej wymienione zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego
w kwocie 90.000,00 zł i środków własnych Gminy
w kwocie 105.884,73 zł.
Domy Pomocy Społecznej w kwocie 82.819,57 zł
Wydatki obejmowały opłatę za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej „ Caritas” w Biskupicach (5 osób)
i opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie, ul. Łanowa 41 ( osoba w części refundowana przez rodzinę).
Ņrodowiskowy
w Tomaszkowicach

Dom

Samopomocy

Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Tomaszkowicach w 2010 roku dokonał wydatków
na łączną kwotę 377.239,90 zł które obejmują m.in.:
Wydatki bieżące jednostek
w kwocie 377.239,90 w tym:
*

wynagrodzenia i składki
w kwocie 269.263,81 zł

od

budżetowych

nich

naliczane,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w kwocie 107.976,09 zł w tym między innymi:
• szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS
kwota 13.500,77
•

żywność, wyposażenie
50.693,58 zł

i materiały

kwota

• bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda)
kwota 38.031,81 zł
Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości
376.050,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości
1.189,90 zł.
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w kwocie 2.602.341,79 zł wydatki obejmowały:

* energia kwota 5.612,50 zł, żywność 6.622,79 zł,
zakup
materiałów
i wyposażenia
kwota
13.350,87 zł, usługi kwota 17.626,22 zł, odpisy
na ZFŚS kwota 3.078,03 zł

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.481.908,20 zł w tym:

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
292,76 zł.

• fundusz alimentacyjny (469 świadczenia) na kwotę 150.170,00 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 47.793,40

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (105 świadczeń ) na kwotę 105.000,00 zł,

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
47.720,57 zł w tym:

• zasiłki pielęgnacyjne (2.227 świadczeń) na kwotę
340.731,00 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
w kwocie 26.336,75 zł

• świadczenia pielęgnacyjne (378 świadczeń) na
kwotę 195.312,10 zł.

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w kwocie 21.383,82 zł w tym między innymi:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
108.889,78 zł. (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 151 świadczeń dla 18 osób )

w tym:

*energia kwota 5.775,85 zł, żywność 2.408,58 zł,
zakup
materiałów
i wyposażenia
kwota
4.908,77 zł, usługi kwota 7.127,70 zł, odpisy na
ZFŚS kwota 523,92 zł

• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (17030
świadczeń ) na kwotę 1.690.695,10 zł.

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na
kwotę 10.871,81 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 536

– 36902 –

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
na kwotę 672,00 zł.
Wydatki powyższe zostały sfinansowane
z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.579.680,64 zł
oraz z budżetu gminy w kwocie 22.661,15 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy
społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.876,48 zł wydatki obejmowały:
Wydatki na składki zdrowotne od osób pobierających: zasiłki stałe (297 świadczeń dla 28 osób) kwota 10.519,32 zł, i świadczenia rodzinne (51 świadczeń dla 7 osób) – kwota 2.357,16 zł w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w tym:
-

dotacja na zadania własne kwota 10.519,32 zł
dotacja na zadania zlecone kwota 2.357,16 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie
106.561,90 zł wydatki obejmowały świadczenia takie
jak:
* zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne
(228 osób) na kwotę 70.481,90 zł.
* zasiłki okresowe (147 świadczeń dla 33 osób) na
kwotę 36.080,00 zł.
Wydatki powyższe zostały sfinansowane:
-

z dotacji na zadania
32.400,00 zł.
ze środków własnych
74.161,90 zł.

własne

w kwocie

Gminy

w kwocie

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla
37 osób niepełnosprawnych w tym 373 świadczeń
oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego
z odsetkami na kwotę 933,62 zł.
Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

-

z dotacji na zadania własne w kwocie
133.741,16 zł.
ze środków własnych Gminy w kwocie 933,62 zł.

Oņrodki
pomocy
społecznej
297.067,15 zł. wydatki obejmowały:

mieszkańców
20.000,00zł

Gminy

Usuwanie skutków
w kwocie 370.880,00 zł

Biskupice
klĉsk

w kwocie
żywiołowych

Wydatki w kwocie 370.880,00 zł obejmowały
wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, pomoc w formie rzeczowej i inne formy pomocy i zostały sfinansowane:
- z dotacji na zadania zlecone, kwota 366.000,00 zł
- ze środków własnych, kwota 4.880,00 zł.
Pozostała działalnoņć w kwocie 177.126,11 zł
wydatki obejmowały:
* wydatki na dożywianie dzieci uczących się w 4
szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie
gminy oraz dożywianie dzieci z terenu gminy
uczących
się
w szkołach
podstawowych
i gimnazjum poza terenem gminy w kwocie
118.752,64 zł.
* zasiłki celowe na zakup posiłków, na kwotę
16.470,00 zł,
* zasiłki celowe dla rolników (powódź), na kwotę
2.000,00 zł.
* wydatki związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków, na kwotę 39.903,
Wydatki na dożywianie sfinansowano:
-

z dotacji na zadania zlecone, kwota 2.000,00 zł
z dotacji na zadania własne, kwota 128.704,99 zł
ze środków własnych, kwota 46.421,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zasiłki stałe w kwocie 134.674,78 zł

-

Poz. 5637

w kwocie

Plan 1.186.309,10 zł Wykonanie 1.170.373,22
zł, tj. 98,66 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 256.728,10 zł wykonanie 253.741,23 zł, tj. 98,84 %
wydatki majątkowe: plan 929.581,00 zł wykonanie 916.631,99 zł, tj. 98,61%
Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły funkcjonowania:
Gminnego
Centrum
w Tomaszkowicach, na kwotę: zł w tym:

Informacji

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
246.622,11 zł.

* wynagrodzenia i i odpis na ZFŚS na kwotę
1.235,53 zł.

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na
kwotę 50.445,04 zł, w tym między innymi: woda,
prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi,
szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Ņwietlicy Ņrodowiskowej w Jawczycach, na kwotę:
65.446,86 zł w tym:

Wydatki powyższe sfinansowano:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
38.423,24 zł.

z dotacji na zadania własne, kwota 58.856,99 zł
ze środków własnych, kwota 238.210,16 zł.

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na
kwotę 27.023,62 zł, w tym między innymi: woda,
prąd, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w kwocie 20.000,00 zł.

Ņwietlicy Ņrodowiskowej w Szczygłowie, na kwotę
47.286,55 zł w tym:

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
24.891,12 zł.

-

* dotacja dla Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta – dla
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* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na
kwotę 22.395,43 zł, w tym między innymi: woda,
prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.
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Biskupice oraz szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej.

W ramach Projektu systemowego „ Lepsze jutro” od III-XII 2010r. współfinansowanego przez EFS
w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 wydatkowano kwotę 139.772,29 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „Utrzymania zieleni w miastach i gminach” w wysokości 7.308,10 zł
poniesiono z przeznaczeniem na pielęgnację drzew,
krzewów
i trawników
na
działce
nr
98/4
w Tomaszkowicach.

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
77.403,36 zł.

Wydatki bieżące dotyczące „Oņwietlenia ulic,
placów i dróg” obejmowały m.in.

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na
kwotę 62.368,93 zł, w tym między innymi: szkolenia, zakup komputera, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu cyfrowego, bilety wstępu, założenie witryny internetowej, odpisy na ZFŚS.

* należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg , kwota 246.221,99 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:
-

środki z EFS i dofinansowanie z Budżetu Państwa – 120.246,10 zł.
wkład własny gminy – 19.526,19 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 132.265,00 zł Wykonanie 118.608,77 zł, tj.
89,68 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 132.265,00 zł wykonanie: 118.608,77 zł, tj. 89,68 %
W dziale tym wydatkowano świadczenia na
rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:
* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym – stypendia
w kwocie 82.159,28 zł (sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 62.623,00 zł oraz ze środków
własnych w kwocie 19.536,28 zł) oraz zasiłki szkolne w wysokości 3.640,00 zł ( zadanie w 80,00% sfinansowane jest z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości
2.912,00 zł i ze środków własnych w wysokości
728,00 zł),
* zakup podręczników dla uczniów - sfinansowane
w całości w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”
w wysokości 10.009,49 zł,
* zasiłki powodziowe na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów 16.000,00 zł sfinansowane
w całości dotacji.
Ponadto w dziale tym wydatkowano również
środki na stypendia wójta dla najlepszych uczniów
szkół
podstawowych
i gimnazjum
w kwocie
6.800,00 zł

* konserwację oświetlenia dróg, kwota 102.281,29 zł.
Wydatki bieżące w ramach Pozostałej działalnoņci w kwocie 5.128,16 zł poniesiono z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 435.700,00 zł, Wykonanie 431.572,64 zł,
tj. 99,05 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 435.700,00 zł wykonanie: 431.572,64 zł, tj. 99,05 %
W dziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Orkiestry Dętej Gminy Biskupice,
Zespołu Regionalnego Łazany, Dziecięcego Zespołu
„Małe Łazany”, Teatrzyku „ Maszkaron”, Izby Regionalnej i świetlicy wiejskiej „Krakowiaczek” oraz wydatki związane z organizowaniem gminnych imprez
plenerowych, konkursów i spotkań w tym m.in.: na
zakup nagród dla uczestników.
Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 92.700,00 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Plan 1.555.063,00 zł, Wykonanie 1.547.885,88
zł, tj. 99,54 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 78.291,00 zł wykonanie:
71.114,35 zł, tj. 90,83 %
wydatki majątkowe: plan 1.476.772,00 zł wykonanie: 1.476.771,53 zł, tj. 100 %

wydatki majątkowe: plan 68.500,00 zł wykonanie: 67.857,95 zł, tj. 99,06 %

Wydatki tego działu dotyczą organizowania
między innymi gminnych zawodów sportowych,
dowozu uczniów na zawody sportowe, a także wydatków na zakup nagród dla zwycięzców i uczestników
zawodów. Ponadto wydatkowano środki na dotacje
dla organizacji pozarządowych, a także na realizację
projektu przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego w wys. 7 900,00zł - z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci z czterech szkół podstawowych, poprzez organizację zajęć rekreacyjno –
sportowych w formie nauki pływania w okresie od
12 kwietnia do 31 sierpnia 2010 roku pod nazwą „Jestem zdrowy i sprawny, bo pływam”.

Wydatki bieżące w zakresie „Oczyszczania
miast i wsi” w wysokości 29.739,59 zł poniesiono
m.in. z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w ramach porządkowania terenu Gminy

222 WYDATKI MAJĄTKOWE. Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości
4.936.324,00 zł zostały zrealizowane w kwocie
4.865.958,33 zł. tj. 98,57 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Plan 499.936,00 zł, Wykonanie 458.809,20 zł, tj.
91,77 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 431.436,00 zł wykonanie: 390.951,25 zł, tj. 90,62%
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Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 113.000,00 zł, Wykonanie 111.832,96 zł,
tj. 98,97 % planu
W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z:
* opracowaniem studium wykonalności dla projektu
pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie
wraz z siecią kanalizacyjną – I etap”,
* opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej do
celów
projektowych
oczyszczalni
ścieków
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice,
* opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej do
celów
projektowych
oczyszczalni
ścieków
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławkowice,

Poz. 5637

* wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy
chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową
i dwóch zatok przystankowych od skrzyżowania
z drogą powiatową Trąbki – Niegowić o nr 2019 K
do skrzyżowania z drogą gminną Podryje – Sułów
o nr 560025 K przy drodze wojewódzkiej nr 966
Wieliczka – Tymowa w miejscowości Trąbki.
Drogi
88.000,00 zł

publiczne

powiatowe

w kwocie

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na:
* pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Wielickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań polegających na przebudowie drogi powiatowej Szczygłów – Łężkowice i drogi Sułów przez wieś.

* rozbudową sieci wodociągowej w Łazanach,

Drogi publiczne gminne w kwocie 426.810,20 zł

* rozbudową sieci wodociągowej w Przebieczanach,

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na modernizację (remont) drogi gminnej
560022K „Biskupice – Pacówki – Trąbki” położonej
w Biskupicach i Trąbkach.

* rozbudową sieci wodociągowej w Sułowie,
Drogi
88.000,00 zł

publiczne

powiatowe

w kwocie

Dział 630 – Turystyka

Dział 600 – Transport i łącznoņć
Plan 672.401,00 zł, Wykonanie 670.963,03 zł,
tj. 99,79 % planu rocznego
Drogi
156.152,83 zł.

publiczne

wojewódzkie

w kwocie

Wydatki majątkowe 2010 roku dotyczyły:
* dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 966 w Trąbkach,
* dotacji na pomoc finansową dla samorządu województwa na współfinansowanie zadania „Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy
połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej”
* dotacji na pomoc finansową dla samorządu województwa na współfinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966
w km 2 + 100 z drogą powiatową nr K 2013
w miejscowości Tomaszkowice”
Ponadto na podstawie Uchwały Nr V/15/10
Rady Gminy Biskupice z dnia 30.12.2010 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2010
kwotę 92.800,00 zł z przeznaczeniem na:
* wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy
chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową przy
drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa
w miejscowości Łazany
* wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy
chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową
i dwóch zatok przystankowych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Jawczyce przez wieś
nr 560006 K do wjazdu na działkę nr 434 położonej
w Łazanach przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa w miejscowości Łazany

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 266,42 zł, tj. 6,66%
Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji
z przeznaczeniem na projekt partnerski pn. „Rowerowy Pierścień Solny „Saliny Cracoviensis” – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich”.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan 380.014,00 zł, Wykonanie 378.750,85 zł,
tj. 99,67 % planu rocznego
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami:
Poniesiono wydatki związane z nabyciem działek kwota 7.749,62 zł (akty notarialne)
Pozostała działalnoņć:
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:
* wykonanie opracowania, które umożliwi dokonanie
weryfikacji
i oceny
ofert
złożonych
w postępowaniu o zamówienie publiczne „zagospodarowanie terenu przy szkole i przedszkolu na
działkach nr 300/1 i 300/2 w miejscowości Trąbki”,
* zagospodarowanie terenu przy szkole i przedszkolu
na działkach nr 300/1 i 300/2 w miejscowości Trąbki,
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 105.000,00 zł, Wykonanie 96.847,08 zł, tj.
92,24% planu rocznego
Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:
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* wykonania klimatyzacji na parterze i poddaszu
urzędu gminy i pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad tą inwestycją,
* zakup 2 kserokopiarko-drukarek,
* zakup programu „DISTRICTUS - Opłaty za Wodę
i Ścieki”
Dział 754 – Bezpieczeństwo
i ochrona przeciwpożarowa

publiczne

Plan 148.510,00 zł, Wykonanie 148.251,88 zł,
tj. 99,83 % planu rocznego
Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:
* utwardzenia terenu i budowy miejsc postojowych
dla samochodów osobowych przy budynku OSP
w Bodzanowie,
* dotacji dla OSP w Biskupicach i Sławkowicach
z przeznaczeniem na zakup drabin strażackich oraz
dla OSP w Sławkowicach z przeznaczeniem na zakup pieca akumulacyjnego oraz kurtyny grzewczej,
*

zakup drabiny
w Łazanach.

strażackiej

dla

potrzeb

Plan 1.023.105,00 zł, Wykonanie 982.344,32 zł,
tj. 96,02 % planu rocznego
Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:
* wykonania opracowania, które umożliwi dokonanie
weryfikacji
i oceny
ofert
złożonych
w postępowaniu o zamówienie publiczne „termomodernizacja
Szkoły
Podstawowej
w Biskupicach”,
*

docieplenia budynku Szkoły Podstawowej
w Biskupicach wraz z wymianą stolarki okiennej,

* wykonania koncepcji zagospodarowania terenu
przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bodzanów,
* wykonania projektu zagospodarowania terenu przy
Szkole Podstawowej w Bodzanowie,
*

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 15.441,00 zł, Wykonanie 15.440,32 zł, tj.
100% planu rocznego
Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły wykonania namiotów na konstrukcji aluminiowej celem wykorzystania ich podczas imprez profilaktycznych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 929.581,00 zł Wykonanie 916.631,99 zł, tj.
98,61% planu rocznego
Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawczycach
i Zabłociu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Plan 68.500,00 zł, Wykonanie 67.857,95 zł, tj.
99,06 % planu rocznego

OSP

Dział 801 – Oņwiata i wychowanie

wykonania
projektów
zagospodarowania
i wyposażenia wraz z wykonaniem dokumentacji
przetargowej, placów zabaw realizowanych
w ramach programu „Radosna Szkoła”,

* utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Biskupicach w ramach programu
„Radosna Szkoła”,
* wykonania monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej w Biskupicach i montaż urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej szkoły,
* wykonania monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej w Łazanach,
* zakupu zmywarek przez Przedszkole Samorządowe
w Trąbkach oraz w Biskupicach.
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Planowane w tym dziale wydatki dotyczyły:
* uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości
Łazany przysiółek Ignacówka i Zabłocie,
* budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
w Szczygłowie i Bodzanowie , przy drodze wojewódzkiej Wieliczka – Tymowa w miejscowości Biskupice.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Plan
1.476.772,00
zł,
Wykonanie
1.476.771,53 zł, tj. 100 % planu rocznego
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W 2010 roku zakończono realizację wieloletnich programów pn.:
* Modernizacja wielofunkcyjnych obiektów oświatowych wraz z budową boisk i placów zabaw przy
tych obiektach oraz elementów infrastruktury towarzyszącej w Gminie Biskupice tj. budynek Gimnazjum w Sławkowicach, budynek komunalny
Szkoły Podstawowej w Trąbkach i budynek Szkoły
Podstawowej w Biskupicach. W ramach tego programu w latach 2008/2010 wykonano m.in. termomodernizację w/w budynków. Inwestycja ta miała
na celu radykalną poprawę stanu technicznego
placówek oświatowych i wyniosła kwotę łączną
1.604.905,96 zł.
* Odnowa centrum Jawczyc i Zabłocia – zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich. Inwestycja ta trwała w okresie od 2008 do 2010 roku
i wyniosła łącznie kwotę 1.173.457,09 zł, w tym
kwota
planowana
do
współfinansowana
484.334,00 zł.
W trakcie realizacji są wieloletnie programy
pn.:
* Rozbudowa sieci wodociągowej,
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* Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
* Modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie – etap I. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2010/2011 w kwocie 278.426 zł przy
współfinansowaniu w ramach programu PROW –
oś 4.
Ponadto w limitach wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w 2010 roku znajdowały się
inwestycje pn.:
* Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i przewiązką oraz elementami infrastruktury towarzyszącej przy Szkole Podstawowej w Łazanach,
* Utworzenie schroniska młodzieżowego na bazie
zaadoptowanego
budynku
starej
szkoły
w miejscowości Bodzanów,
* Budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie wraz
z siecią kanalizacyjną,
Inwestycje te planowano zrealizować przy
współfinansowaniu w ramach MRPO na lata 2007 –
2013. W związku z brakiem akceptacji wniosków
o dofinansowanie w ramach w/w programu przesunięto realizację tych inwestycji na lata kolejne.
W ramach wydatków bieżących w realizacji
pozostaje projekt systemowy na lata 2008 – 2013
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Lepsze Jutro”.
4. Stan należności i zobowiązań. Na koniec 2010 r. nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Występujące na dzień 31.12. 2010 r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 2.730.472,66 zł
to przede wszystkim:

* kredyt długoterminowy w kwocie 1.223.767,00 zł, na
pokrycie rozchodów budżetu,
* wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1.291.701,05 zł,
(faktycznie kwota wykonana 1.393.792,66 zł),
* pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację
budynku
Szkoły
Podstawowej
w Biskupicach na kwotę 372.700,00 zł (faktycznie
otrzymano kwotę 339.498,35 zł),
* pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na
realizację PROW 2007-2013 zadanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawczycach
i Zabłociu na kwotę 469.232,00 zł
Według stanu na dzień 31.12.2010r. poniesiono rozchody w kwocie 1.223.766,25 zł dotyczące :
* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego
w 2006 roku na pokrycie deficytu – w kwocie
264.000,00 zł na plan 264.000,00 zł,
* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego
w 2007 roku na pokrycie deficytu – w kwocie
264.000,00 zł na plan 264.000,00 zł,
* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego
w 2009 roku na pokrycie deficytu – w kwocie
360.000,00 zł na plan 360.000,00 zł,
*

spłat
pożyczki
zaciągniętej
w WFOŚiGW
w Krakowie na termomodernizację budynku komunalnego w Trąbkach – w kwocie 121.000,00 zł
na plan 121.000,00 zł,

*

spłat
pożyczki
zaciągniętej
w WFOŚiGW
w Krakowie na dofinansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach –
w kwocie 34.330,00 zł na plan 34.330,00 zł (umorzenie w kwocie 15.670,00 zł),

*

spłat
pożyczki
zaciągniętej
w WFOŚiGW
w Krakowie na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Łazanach – w kwocie 48.139,33 zł
na plan 48.140,00 zł (umorzenie w kwocie 33.348,67
zł)

*

spłat
pożyczki
zaciągniętej
w WFOŚiGW
w Krakowie na termomodernizację budynku Gimnazjum w Sławkowicach – w kwocie 108.996,92 zł
na plan 108.997,00 zł. (umorzenie w kwocie
55.401,08 zł)

*

spłat
pożyczki
zaciągniętej
w WFOŚiGW
w Krakowie na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Biskupicach – w kwocie 23.300,00
zł na plan 23.300,00 zł.

* zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę
494.309,26 zł
* zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny na
kwotę 195.033,67 zł
* kary
umowne
1.551.623,93 zł

(bez

odsetek)

na

kwotę

W 2010 roku Wójt Gminy Biskupice nie dokonał żadnych umorzeń należności pieniężnych
w związku z Uchwałą Nr LIV/395/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz odraczania i rozkładania na raty spłat
tych należności.
5. Wynik wykonania budżetu za 2010 rok. Budżet
Gminy Biskupice zamknął się w 2010 roku deficytem w kwocie 3.558.759,04 zł.
6. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2009.
Po stronie przychodów Budżetu Gminy Biskupice,
według stanu na dzień 31.12.2010r. zaplanowano
przychody na łączną kwotę 5.581.591,05 zł:
* kredyt długoterminowy w kwocie 2.224.191,00 zł, na
pokrycie deficytu budżetu,
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7. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa
w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
Brak.

Wójt: Henryk Gawor
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK
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