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Rady Gminy Bolesław z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVI/162/2008 z dnia 13 października 2008 r. z późniejszymi zmianami

37130

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok

37131

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

37133

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na
2012 rok

37139

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok

37139

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Charsznica na 2012 rok

37139

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok

37141

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na 2012 rok

37142

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie

37143

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – gmina Chełmiec*

37145

Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011 r. w sprawie: zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia
26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 rok

37151

Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki

37157

Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

37158

Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

37158

Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Lipinki

37160

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539
5695

–

– 37130 –

Poz. 5680

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
w uchwale budżetowej na rok 2011

37161

5696

–

Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

37165

5697

–

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu

37167

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1.03.2011 roku
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz

37168

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz

37169

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie podatku od
środków transportowych

37170

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok

37173

Rady Gminy Pleśna z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmian Uchwały
Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok

37200

Rady Gminy Pleśna z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pleśna

37206

Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok
2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011 rok

37207

Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

37217

Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

37219
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UCHWAŁA NR XLVI/317/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/162/2008 z dnia 13 października 2008 r. z późniejszymi zmianami
Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 i art. 41. ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) Rada
Gminy Bolesław uchwala:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXVI/162/2008 Rady Gminy
Bolesław z dnia 13 października 2008 roku z późniejszymi
zmianami w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

5680

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37131 –

Poz. 5681

5681
5681

UCHWAŁA NR XI/90/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy BystraSidzina uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy
Bystra-Sidzina na 2011 rok o kwotę 39.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Planowane
dochody
po
zmianie
wynoszą
18.674.653,25 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok o kwotę 39.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 20.792.214,57 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Kazimierz Wójtowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/90/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 10 listopada 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2011 ROK
Dział Rozdział
1

2

Plan przed
zmianą
4

Nazwa
3

Zmniejszenie Zwiększenie
5

6

Plan
po zmianach
7

bieżące
801

80101

80104

Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Przedszkola
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Wiceprzewodniczący Kazimierz Wójtowicz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/90/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 10 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA W 2011 ROKU

Wiceprzewodniczący Kazimierz Wójtowicz
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UCHWAŁA NR XI/92/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) t.j (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 620 z póź. zm.) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
I. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,46 zł
od 1 m² powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,42 zł od
1 ha powierzchni,
3) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,13 zł od 1 m² powierzchni;
przy czym od gruntów zakwalifikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki kopalne oznaczone
symbolem K: 0,07 zł od 1 m² powierzchni.
II. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych: 0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
12,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym: 7,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 3,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
3,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
III. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Przyjmuje się wzory deklaracji i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości:
Załącznik Nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – os. prawne
Załącznik Nr 2 informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 – os. fizyczne
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Gminy
Bystra – Sidzina z dnia 29 listopada 2007 r. z poźn. zm.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra – Sidzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Wiceprzewodniczący
Kazimierz Wójtowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/92/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 10 listopada 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
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Wiceprzewodniczący
Kazimierz Wójtowicz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/92/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 10 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37138 –

Poz. 5682

Wiceprzewodniczący
Kazimierz Wójtowicz
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UCHWAŁA NR XIII/64/2011
RADY GMINY CHARSZNICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz
w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku,
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. z dnia
25 października 2011 r. Nr 95, poz. 969) - Rada Gminy
Charsznica uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz.969 z późn. zm.), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Charsznica na 2012 rok do kwoty 50,00 zł za 1 kwintal.

1) Kwota podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego
w 2012 roku będzie wynosiła:
a) od gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5q żyta) - 125,00 zł.
b) od pozostałych gruntów (równowartość 5q żyta) - 250,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
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UCHWAŁA NR XIII/65/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r.,
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku (MP z dnia
25 października 2011, Nr 95, poz. 970) - Rada Gminy
w Charsznicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna przyjętą do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok na kwotę
186,68 zł za 1m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
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UCHWAŁA NR XIII/66/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica
na 2012 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek

podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 r. ( M.P z dnia 25 października 2011 r. Nr 95,
poz. 962) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) - Rada
Gminy Charsznica uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37140 –

§ 1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej
12 ton,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
Lp.

Wyszczególnienie
Inne parametry pojazdu samochodowego
Rodzaj i dopuszczalna masa
całkowita (DMC)

4.1
4.2

Samochody ciężarowe /art.8,
pkt1/
Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie
Powyżej 5,5t do 9t włącznie
Powyżej 9t i poniżej 12t
Ciągniki siodłowe lub balastowe (at.8, pkt3)
Od 3,5 t i poniżej 12t
Przyczepy i naczepy (art.8,
pkt5)
Od 7t i poniżej 12t
Autobusy o liczbie miejsc do
siedzenia (art.8, pkt7)
Do 15 miejsc
Od 16 do 30 miejsc włącznie

4.3

Powyżej 30 miejsc

1.
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3.
3.1
4.
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4) autobusy,
5) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
6) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton,
7) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższa niż 12 ton.
§ 2. Stawki podatku od środków transportowych
wymienionych w § 1 w pkt od 1 – 4 określa poniższa
tabela:

Stawka podatku określona przez Radę Gminy w zł.
Od pojazdów wyprodukowanych do dnia
Od pojazdów wyprodukowanych od dnia
31.12.1996 r.
1.01.1997 r.
Spełnia normy czystości
Spełnia normy czystości
spalin EURO, posiada
Pozostałe
Pozostałe
spalin EURO, posiada katalikatalizator lub instalację
zator lub instalację gazową
gazową

700 zł
900 zł
1100 zł

705 zł
905 zł
1105 zł

690 zł
890 zł
1090 zł

690 zł
900 zł
1100 zł

1205 zł

1210 zł

1195 zł

1205 zł

700 zł

705 zł

690 zł

700 zł

800 zł
1100 zł

805 zł
1105 zł

790 zł
1090 zł

800 zł
1090 zł

1830 zł

1835 zł

1825 zł

1800 zł

§ 3. Stawki podatku od środków transportowych wymienionych w § 1 w pkt od 5 – 7 określa poniższa tabela:

Lp.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.2
2.2.1

Wyszczególnienie, Inne parametry pojazdu samochodowego.
Rodzaj, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Samochody ciężarowe (art. 8, pkt 2)
Równej lub wyższej niż 12t
Dwie osie
Trzy osie
Cztery osie
Ciągniki siodłowe lub balastowe (art. 8, pkt 4)
Dwie osie
Nie mniej niż 12t i mniej niż 31t
Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 31t i więcej
Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi
Trzy osie
Nie mniej niż 12t i mniej niż 40t
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku
określona
przez Radę Gminy
w zł

2000,00 zł
2450,00 zł
2900,00 zł

2000,00 zł
2000,00 zł
2200,00 zł
2300,00 zł

2200,00 zł
2300,00 zł
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3.
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3
3.3.1
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Nie mniej niż 40t i więcej
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Przyczepy i naczepy /art.8 pkt6/
Jedna oś
Nie mniej niż 12t i mniej niż 25t
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25t i więcej
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Dwie osie
Nie mniej niż 12t i mniej niż 28t
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 28t i mniej niż 33t
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 33t i mniej niż 38t
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 38t i więcej
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Trzy osie
Nie mniej niż 12t i mniej niż 38t
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 38t i więcej
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
noważne
Inny system zawieszenia osi
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lub zawieszeniem uznanym za rów-

2500,00 zł
2900,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

850,00 zł
850,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

1000,00 zł
1100,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

1000,00 zł
1100,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

1200,00 zł
1500,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

1500,00 zł
1800,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

2000,00 zł
2200,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

1300,00 zł
1600,00 zł

lub zawieszeniem uznanym za rów-

1600,00 zł
2000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Charsznica
Nr XLII-247-2010, z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

5685

5686
5686

UCHWAŁA NR XIII/67/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwoto-
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wych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia
25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) - Rada Gminy
Charsznica uchwala co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,00 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,02 zł od 1m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Poz. 5686,5687,5688

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Charsznica Nr
XLII /248 /2010, z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Charsznica na 2011 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

5686

5687
5687

UCHWAŁA NR XIII/68/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, lit. "a" i ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) i w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych (M.P z dnia 25 października 2011 r.
Nr 95, poz. 961) – Rada Gminy Charsznica uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w kwocie - 20,00 zł.
§ 2.

2. Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku.
Dowodem uiszczenia opłaty będzie pokwitowanie
urzędowe wydane przez inkasenta.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w kwocie 50% pobranej opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Charsznica
Nr XLII/249/2010, z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie
od 1 stycznia 2012 roku.

1. Inkasa opłaty targowej dokonuje:
5687

Pan Jedynak Jerzy, zamieszkały Dąbrowiec,
Pan Gębosz Marek, zamieszkały Miechów - Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
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UCHWAŁA NR XIII/69/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art.242 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Charsznica
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę
52 000,00 zł - jak w tabeli Nr 1
2. Zwiększone dochody obejmują dochody bieżące
w kwocie 52 000,00 zł - jak w tabeli Nr 1

4. Zwiększone wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie
92 000,00 zł - jak w tabeli Nr 2.1
5. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę
40 000,00 zł - jak w tabeli Nr 2
6. Zmniejszone wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł - jak w tabeli Nr 2.1
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Charsznicy.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę
92 000,00 zł - jak w tabeli Nr 2

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Charsznica
z dnia 15 listopada 2011 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
Dział
1.
010

801

Treść
2.
Rolnictwo i łowiectwo
a)dochody bieżące
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
Oświata i wychowanie
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej
Razem
w tym:
dochody bieżące

Zwiększenia
3.
40 000,00
40 000,00
40 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
52 000,00

Zmniejszenia
4.
-

52 000,00

-

-

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Charsznica
z dnia 15 listopada 2011 r.
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
Dział
1.
010

Rozdz.
2.
01095

Treść
3.
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

Zwiększenia
4.
40 000,00
40 000,00
40 000,00

Zmniejszenia
5.
40 000,00
40 000,00
40 000,00
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Oświata i wychowanie
Przedszkola
a) wydatki bieżące

12 000,00
7 000,00
7 000,00

-

Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

5 000,00
5 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

10 000,00
10 000,00

-

85295

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

20 000,00
20 000,00
92 000,00

40 000,00

92 000,00

40 000,00

80104
80148
852
85202

Razem
w tym:
wydatki bieżące

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
Tabela Nr 2.1
do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Charsznica
z dnia 15 listopada 2011 r.
PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU
Dział
1.
010

Rozdz.
2.
01095

801
80104

Treść
3.
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zwiększenia
4.
40 000,00
40 000,00
40 000,00
9 200,00
30 800,00
12 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

Zmniejszenia
5.
40 000,00
40 000,00
40 000,00
9 200,00
30 800,00
-

Stołówki szkolne i przedszkolne
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00
5 000,00
5 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

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

-

85295

Pozostała działalność
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 000,00
20 000,00
92 000,00

40 000,00

92 000,00

40 000,00

80148

852
85202

Razem
w tym:
wydatki bieżące

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk
5688
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UCHWAŁA NR XIV/206/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy
– gmina Chełmiec
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.
zm.) zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy
Chełmiec stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy - Gmina
Chełmiec nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmiec wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 Rady
Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku i uchwala
co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – dot. przeznaczenia
terenu, o którym mowa w ust. 2 na cele produkcji
przemysłowej wraz z niezbędną komunikacją i infrastrukturą techniczną - zwaną w tekście niniejszej
uchwały planem.
2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym
do uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr VII(71)2011
z dnia 17 marca 2011 roku.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu stanowiący integralną część
uchwały, sporządzony na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:1000, pochodzących z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą” – o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – jako załącznik Nr 2.
3. Ustalenia planu dotyczą:
1) przeznaczenia terenów w granicach opracowania
na różne funkcje związane z produkcją przemysłową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, dróg, zieleni.
2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
3) warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych

warunków wynikających z potrzeby ochrony
środowiska,
4) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
5. Integralną częścią ustaleń planu są następujące elementy rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
o różnym przeznaczeniu oraz o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi, zgodnie z częścią tekstową planu, wymienioną w ust. 1,
6. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związanych
z rozbudową systemów infrastruktury technicznej
służącej wyposażeniu inżynierskiemu terenów
przeznaczonych do zainwestowania stosownie do
szczegółowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie
koliduje to z innymi ustaleniami planu,
2) wyznaczenie i urządzenie dróg wewnętrznych
do terenów przeznaczonych do zainwestowania
pod warunkiem, że nie będzie to stanowić
utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyległych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem
w planie.
§ 3.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą
ustalenia wymienione w tekście niniejszej
uchwały oraz ustalenia określone na załączniku
graficznym Nr 1 do tej uchwały,
2) „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmiec,
3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach
oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz,
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6) poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
7) wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się
przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu
terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku (dachu).
§ 4.
1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
2. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy bądź infrastruktury technicznej, a także obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU
§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się, co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r.
poz. 12 z późn. zm.).
3. Obszar objęty planem nie należy do żadnej grupy terenów wymienionych w przepisach szczególnych, dla
których są określone dopuszczalne poziomy hałasu.
4. Teren objęty planem położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 437
(Dolina rz. Dunajec) – obowiązuje jego ochrona
zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Tereny produkcji przemysłowej oznaczone symbolem
„1.1.P” wymagają przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się, co
następuje:
1. Architektura obiektów produkcyjnych i obiektów towarzyszących funkcji produkcyjnej (składy, magazyny itp.) winna wynikać z ich funkcji, technologii
i przepisów szczególnych oraz nawiązywać do architektury istniejących obiektów o podobnej funkcji,
zlokalizowanych na terenach sąsiednich. Ustala się
dachy o kącie nachylenia głównych połaci poniżej
40 stopni z możliwością realizacji dachów płaskich.
Wysokość obiektów – max. 16 m.
2. Wyklucza się stosowanie wielokondygnacyjnych dachów stromych.
3. Dopuszcza się oświetlenie obiektów przy użyciu okien
w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych
bądź okien połaciowych i świetlików, pokrycia dachów oraz elewacje w kolorach stonowanych.
4. W wystroju zewnętrznym budynków wyklucza się
stosowanie okładzin z sidingu.
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5. Na terenie objętym planem dopuszcza się rozbudowę
istniejących obiektów produkcyjnych zlokalizowanych poza granicą opracowania i przylegających do
terenu opracowania planu.
6. Dla obsługi funkcji produkcyjno-usługowej ustala się
minimalny wskaźnik miejsc postojowych – 4 miejsca
na 25 zatrudnionych. Z uwagi na to, że teren objęty
planem stanowi poszerzenie istniejących, zagospodarowanych terenów produkcyjno-usługowych, dopuszcza się zabezpieczenie tych miejsc na istniejących parkingach zlokalizowanych poza terenem opracowania.
7. W zagospodarowaniu terenu objętego planem obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni
biologicznie czynnej.
8. Ustala się możliwość podziału terenu na nowe działki
w przypadku regulowania praw własności oraz konieczności poszerzenia terenów sąsiednich.
9. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70%
terenu objętego planem.
10. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
a) maksymalny wskaźnik dla terenu „1.1.P” – 1,2;
b) minimalny wskaźnik dla terenu „1.1.P” – 0,01.
11. Obiekty małej architektury mogą być sytuowane
w miejscach nie kolidujących z drogami wewnętrznymi oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury
technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury winny być wykonane z materiałów: drewno.
Stal, kamień. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem,
dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
12. Ogrodzenia mogą być realizowane jako ażurowe lub
w formie żywopłotów z wyłączeniem form betonowych powtarzalnych.
13. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych,
szyldów i tablic informacyjnych w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących tablic wielkoformatowych typu „bilboard”.
§ 7. W zakresie komunikacji ustala się, co następuje:
1. Dojazd do terenu objętego planem z istniejących dróg
publicznych (gminnych) klasy L i G oraz drogami
wewnętrznymi.
2. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych, placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych oraz ścieżek dla
pieszych niewyróżnionych na rysunku planu przy
uwzględnieniu przepisów szczególnych.
3. Obowiązuje utwardzenie placów manewrowych i postojowych a także ich odwodnienie przy zastosowaniu
urządzeń zabezpieczających (separatory zawiesin ropopochodnych na odpływach kanalizacji deszczowej)
z możliwością wykorzystania istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.
4. Ścieżki rowerowe mogą być urządzane w całym obszarze objętym planem, pod warunkiem bezkolizyjności w stosunku do innych funkcji terenów.
§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się, co następuje:
1. Dla terenów objętych opracowaniem ustala się:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
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2) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi,
3) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego, zbiorczego
wodociągu. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację niezbędnych sieci wodociągowych przy zachowaniu przepisów szczególnych.
4) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 3 pkt 38 lit. ”a”
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627) docelowo na oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu.
Obowiązuje podczyszczanie ścieków technologicznych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej lub wywozem na oczyszczalnię ścieków z dopuszczeniem wykorzystania istniejącego
systemu na terenie sąsiednim. Dopuszcza się realizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
niewyróżnionej na rysunku planu przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach szczególnych. Na terenach oznaczonych symbolami:
„1.1.P” i „2.2.ZU/KS” dopuszcza się realizację niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających
prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego, w tym przepompowni w oparciu o przepisy
szczególne.
5) Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych
i w sposób zorganizowany wywożonych zgodnie
z prowadzona polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych
i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami
szczególnymi.
6) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
7) Ogrzewanie obiektów oparte o nośniki energii
zapewniające spełnienie wymagań ochrony
środowiska w zakresie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi.
8) Doprowadzenie energii elektrycznej w oparciu
o istniejące sieci elektroenergetyczne na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. Dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym i kablowym oraz realizację stacji transformatorowej na warunkach
określonych przez zarządcę sieci.
9) Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami szczególnymi. Na etapie projektowym, w zakresie
ochrony przeciwpożarowej należy uzyskać uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi.
10) Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
11) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje
nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu
o przepisy szczególne.
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Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 9.

1. Wyznacza się w planie tereny produkcji przemysłowej wraz z niezbędną komunikacją i infrastrukturą
techniczną (o pow. ~2,76 ha), oznaczone symbolem
„1.1.P”.
1) Ustala się realizację obiektów produkcyjnych wraz
z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz z niezbędną komunikacją wewnętrzną o uciążliwości (określonej w przepisach
szczególnych) zamykającej się w granicach terenu
pozostającego w dyspozycji inwestora.
2) Dopuszcza się realizacje dróg wewnętrznych,
placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych oraz ścieżek dla pieszych nie
wyróżnionych na rysunku planu. Dopuszcza się
realizację niezbędnych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym przepompowni pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.
3) W związku z położeniem terenu opracowania
w pasie 50 m. przylegającym do prawobrzeżnego obwałowania rzeki Dunajec od strony odpowietrznej, realizacja jakichkolwiek inwestycji
może nastąpić na warunkach określonych
w przepisach szczególnych.
4) Z uwagi na położenie terenu objętego planem
w obszarze podmokłym obowiązuje sporządzenie opracowań geologicznych w celu określenia
warunków posadowienia i możliwości ich podpiwniczenia w oparciu o przepisy szczególne.
Dopuszcza się wykonanie systemu odwodnień
z możliwością odprowadzenia wody do potoku
Wielkopolanka oraz podniesienie rzędnej terenu
pod warunkiem zachowania wymogów określonych w przepisach szczególnych.
2. Wyznacza się w planie tereny zieleni urządzonej
z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń komunikacji (o pow. ~0,68 ha), oznaczone symbolem
„2.2.ZU/KS”.
1) Ustala się urządzenie terenu zielenią niska
i wysoką z przewagą gatunków rodzimego pochodzenia.
2) Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych,
miejsc postojowych, placów manewrowych,
niezbędnych obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (w tym przepompowni)
oraz dróg wewnętrznych i ścieżek dla pieszych.
W przypadku realizacji placów postojowych
i manewrowych o powierzchni powyżej 0,10 ha
obowiązuje zastosowanie zabezpieczeń na odpływach wód opadowych w oparciu o odpowiednie przepisy szczególne.
3) Dopuszcza się podniesienie rzędnej terenu pod
warunkiem zachowania wymogów określonych
w przepisach szczególnych.
4) Z uwagi na położenie terenu w pasie ochronnym do 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, realizacja jakichkolwiek inwestycji może nastąpić na warunkach określonych w przepisach szczególnych.
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Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.

§ 10. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.) – dla terenów oznaczonych symbolem „1.1. P”
– w wysokości 20 %, dla terenu oznaczonego symbolem
„2.2.ZU/KS” – w wysokości 5 %.

1. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

§ 12.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/206/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 listopada 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/206/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 3 października 2011 r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy
dot. przeznaczenia terenu na cele produkcji przemysłowej
wraz z niezbędna komunikacją i infrastrukturą techniczną,
w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu
i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, Rada Gminy Chełmiec stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

2. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w punkcie 1 nie
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UCHWAŁA NR X/82/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki
z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 rok
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 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipinki
uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
172.998,19 w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 50.731,49
2) dochody majątkowe o kwotę 122.266,70 zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
1) Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
182.315,84 w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 22.998,19
2) wydatki majątkowe o kwotę 159.317,65
2) Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1
obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 22.998,19 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 3.520,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.478,19 zgodnie z załączni-

kiem Nr 2 i 2.1

3) Wydatki majątkowe o kwotę 159.317,65 w tym: na
dotacje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 19.317,65 zgodnie z załącznikiem

Nr 2 i 2.2

§ 3.
1) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
9.317,65 w tym:
wydatki bieżące o kwotę 9.317,65 w tym:
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
o kwotę 9.317,65
W związku z powyższą zmianą dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Lipinkach
wynosi 56.682,35.
2) W związku ze zmianą dokonaną w niniejszej uchwale
załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Lipinki
na 2011 rok Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia
26 stycznia 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1) Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy Lipinki na 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1) W załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy
Lipinki na rok 2011 Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki
z dnia 26 stycznia 2011 r. dokonuje się zwiększenia
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Budżet na 2011 r. po wprowadzonych zmianach
wynosi:
1) Dochody budżetu 18.918.521,76 w tym:
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3)
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1) dochody bieżące 16.769.119,06
2) dochody majątkowe 2.149.402,70
Wydatki budżetu 20.321.893,76 w tym:
1) wydatki bieżące 16.642.055,11
2) wydatki majątkowe 3.679.838,65
Deficyt 1.403.372,00
Przychody budżetu 3.050.855,00
Rozchody budżetu 1.647.483,00

Poz. 5690
§ 7.

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPINKI NA 2011 rok
Lp.

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

020

2.

600

LEŚNICTWO
Dochody majątkowe
w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
Dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
§ 6330
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWOEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody bieżące
w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030
Dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
§ 6330
RAZEM:
Zwiększenia dochodów
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

3.

4.

5.

751

756

758

Zwiększenia
zł
1.549,00
1.549,00

Zmniejszenia
zł
-

1.549,00
100.000,00
100.000,00

-

100.000,00

-

8.663,00
8.663,00

-

8.663,00

-

33.000,00
33.000,00

-

33.000,00
29.786,19
9.068,49

-

9.068,49
20.717,70

-

20.717,70
172.998,19
172.998,19

-

50.731,49
122.266,70

-

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPINKI NA 2011 rok
Lp.
1.

Dział
Rozdział
010

01095
2.

600

60016
60078
3.

751

75108
4.

754

75412

5.

921

92116

92120

Nazwa

Zwiększenia
zł
10.000,00

Zmniejszenia
zł
-

10.000,00

-

10.000,00
101.549,00

-

Drogi publiczne gminne

1.549,00

-

Wydatki bieżące

1.549,00

-

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00

-

Wydatki majątkowe
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWOEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

100.000,00

-

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

8.663,00

Wybory do sejmu i senatu

8.663,00

-

Wydatki bieżące
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

8.663,00
32.786,19

-

Ochotnicze straże pożarne

32.786,19

-

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.786,19
30.000,00
29.317,65

9.317,65

Biblioteki

9.317,65

9.317,65

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

9.317,65

9.317,65
-

20.000,00

-

20.000,00
182.315,84
172.998,19

9.317,65
-

13.680,54
159.317,65

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
RAZEM:
Zwiększenia wydatków
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Lipinki
Lp.
1.

Dział
Rozdział
010

01095

Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększenia
zł
10.000,00

Zmniejszenia
zł
-

Pozostała działalność

10.000,00

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

Dziennik Urzędowy
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2.

600

60016

3.

751

75108

4.

754

75412

5.

921

92116
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TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1.549,00

-

Drogi publiczne gminne

1.549,00

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWOEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.549,00

-

1.549,00

-

1.549,00

-

8.663,00

Wybory do sejmu i senatu

8.663,00

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

8.663,00

-

8.663,00

-

3.520,00
5.143,00
2.786,19

-

Ochotnicze straże pożarne

2.786,19

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.786,19

-

2.786,19

-

2.786,19
-

9.317,65

Biblioteki

-

9.317,65

Wydatki bieżące
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące
RAZEM:
Zwiększenia wydatków
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. dotacje na zadania bieżące

-

9.317,65

22.998,19
13.680,54

9.317,65
9.317,65
-

22.998,19

-

3.520,00
19.478,19
-

9.317,65

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Czeluśniak
Załącznik Nr 2.2
do uchwały nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Lipinki
Lp.
1.

Dział
Rozdział
600

60078

2.

754

75412

Nazwa

Zwiększenia
zł
132.000,00

Zmniejszenia
zł
32.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

132.000,00

32.000,00

- wydatki na inwestycje
w tym:
1 odbudowa drogi gminnej nr 316/5 „Koło Florka” w m. Kryg
2. odbudowa drogi gminnej Nr 128 „Na zagrody” w m. Wójtowa
- odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi 2010
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

132.000,00

32.000,00

132.000,00

-

-

32.000,00

30.000,00

-

30.000,00

-

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ochotnicze straże pożarne
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3.

921

92116

92120
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- wydatki na inwestycje
w tym:
- zakup drzwi do boksów garażowych w miejscowościach Pagorzyna i Bednarka
- dotacja celowa dla OSP Kryg jako refundacja poniesionych
wydatków na zakup samochodu bojowego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30.000,00

-

20.000,00

-

10.000,00
29.317,65

-

Biblioteki

9.317,65

-

- wydatki na inwestycje
w tym:
dotacja celowa – udział w realizacji programu - „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. Małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” w ramach MRPO

9.317,65

-

9.317,65

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20.000,00

-

- wydatki na inwestycje
w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej zabytkowego parku
w Lipinkach
RAZEM:
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

20.000,00

-

20.000,00
191.317,65
159.317,65

32.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Czeluśniak
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipinki w roku 2011 (zmiana Zał. Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.)

Dział Rozdział
1
600

2
60014

754
75412
801
80104
851
85153
85154
852
85295
853
85311
921
92109

Nazwa
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straze pożarne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rodzaj dotacji
z budżetu
4
dotacja celowa
na pomoc
finansową dla
jednostek
samorządu
terytorialnego na
zadania
inwestycyjne

dla jednostek
sektora
finansów publicznych
5
155 562,00

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6

155 562,00
21 500,00

dotacja celowa
dotacja celowa
dotacja celowa
dotacja celowa

16 000,00
16 000,00
1 000,00
1 000,00

dotacja celowa
1 000,00
dotacja celowa

1 000,00
240 000,00

dotacja podmiotowa

174 000,00

21 500,00
4 000,00
4 000,00
24 000,00
7 000,00
17 000,00
5 000,00
5 000,00
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92116

Biblioteki

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

926

Poz. 5690
dotacja podmiotowa
dotacja celowa

56 682,35
9 317,65

dotacja celowa
Razem:

70 000,00
70 000,00
124 500,00

413 562,00

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Czeluśniak
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Lipinki na 2011 rok (zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady
Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 r.)
SOŁECTWO BEDNARKA

LP

Dział

1

600

Rozdział

60016

Nazwa
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększenia
zł
1.549,00

Zmniejszenia
zł
-

1.549,00

-

1.549,00
1.549,00

-

1.549,00

-

RAZEM:

-

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Czeluśniak
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/82/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 rok
DOCHODY
Lp.

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWOEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami § 2010
RAZEM:

Zwiększenia
zł

Zmniejszenia
zł

8.663,00
8.663,00

-

8.663,00
8.663,00

-

WYDATKI
Lp.
1.

Dział
Rozdział
751

75108

Nazwa

Zwiększenia
zł

Zmniejszenia
zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWOEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

8.663,00

-

Wybory do sejmu i senatu

8.663,00

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM:

8.663,00

-

8.663,00

-

3.520,00
5.143,00
8.663,00

-

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Czeluśniak
5690

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37157 –

Poz. 5691

5691
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UCHWAŁA NR XI/83/2011
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14
ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
późn. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Lipinki uchwala, co
następuje:
§ 1. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez
Gminę Lipinki, zwane w treści niniejszej uchwały
„przedszkolami" realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające co najmniej podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie:
- od godziny 7. 30 do godziny 12.30 w gminnych przedszkolach oraz od godziny 8.00 do godziny 13.00 w szkołach podstawowych - 5 godzin dziennie .
§ 2.
1.Opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń o których mowa w ust. 2 , ustala się
w wysokości 1,25 zł ( słownie: jeden złotych 25/100).
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
3. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, ustalana jest w oparciu o faktyczny
wykaz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas określony w § 1 .
4. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez
dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych,
których mowa w § 2.

§ 3.
1. Określona w § 2 stawka odpłatności waloryzowana
będzie w okresach rocznych, w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 1 marca 2012 r.
§ 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są, z uwzględnieniem § 1, do ponoszenia odpłatności za:
1) świadczenia określone w § 2,
2) posiłki, w wysokości ustalonej w przedszkolu przez
dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Lipinki.
§ 5.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecko
może być okresowo zwolnione z opłaty - w części lub
w całości.
2. Zwolnienia dokonuje Wójt Gminy Lipinki na umotywowany wniosek dyrektora przedszkola lub rodziców (opiekunów prawnych) dziecka po zasięgnięciu
opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 6. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilno - prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 7. Traci moc:
1).Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2).Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Lipinki z dnia
13 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka
w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Lipinki.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia .
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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UCHWAŁA NR XI/89/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r.
Nr 136 poz. 969) oraz Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 r. (MP Nr 95, poz. 969) Rada
Gminy Lipinki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. dla celów podatku rolnego
na rok 2012 z kwoty 74,18 zł do kwoty 50 zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

5692

5693
5693

UCHWAŁA NR XI/90/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie stawek
Od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu (w tonach)

a) od 3,501 do 5,5 włącznie
b) powyżej 5,5 do 9 włącznie
c) powyżej 9 i poniżej 12

podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 r. Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od środków transportowych na terenie gminy Lipinki:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:

Wyprodukowany po 1994 r.
Wyposażony
w katalizator
spalin
600 zł
980 zł
1110 zł

Nie
wyposażony
w katalizator
spalin
640 zł
1000 zł
1180 zł

Wyprodukowany do 1994 r.
włącznie
Wyposażony
Nie
w katalizator
wyposażony
spalin
w katalizator
spalin
640 zł
670 zł
1030 zł
1060 zł
1220 zł
1270 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21

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

2

3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

13
14
15

1270 zł
1330 zł
1620 zł
1650 zł

1330 zł
1380 zł
1720 zł
1760 zł

17
19
21
23

1610 zł
1650 zł
1760 zł
1790 zł

1650 zł
1700 zł
1860 zł
1900 zł
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Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31
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25

1800 zł
1860 zł

1950 zł
1980 zł

25
27
29
31

1760 zł
1800 zł
1950 zł
1990 zł
2020 zł

1860 zł
1910 zł
2080 zł
2730 zł
2730 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
Dopuszczalna masa
całkowita
zespołu pojazdów
(w tonach)
a) od 3,5 do 8 włącznie
b) powyżej 8 i poniżej 12

Wyprodukowany po 1994 r.
Wyposażony
Nie wyposażony
w katalizator
w katalizator spalin
spalin
1420 zł
1470 zł
1450 zł
1500 zł

Wyprodukowany do 1994 r. i włącznie
Wyposażony
Nie wyposażony
w katalizator spalin w katalizator spalin
1470 zł
1500 zł

1530 zł
1550 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1

2

4

12
18
25
31

18
25
31

1920 zł
1940 zł
1950 zł
1960 zł

1940 zł
1950 zł
1960 zł
2150 zł

12
40

40

1900 zł
2530 zł

1920 zł
2840 zł

Dwie osie

Trzy osie

5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

a) od 7 do 10 włącznie
b) powyżej 10 i poniżej 12

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)

Wyprodukowane
po 1994 r.

750 zł
760 zł

760 zł
780 zł

Wyprodukowane
do 1994 r.
włącznie

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższa niz. 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1
2
Jedna oś
12
18
18
25
25
Dwie osie

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

4

5

890 zł
950 zł
1000 zł

950 zł
1000 zł
1060 zł
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12
28
33
38

28
33
38

890 zł
1110 zł
1160 zł
1290 zł

950 zł
1160 zł
1440 zł
1890 zł

12
38

38

1110 zł
1220 zł

1220 zł
1430 zł

Trzy osie

7. Od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia:
Od autobusu,
o liczbie miejsc do siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

Wyprodukowany po 1994 r.
Wyposażony Nie wyposażony
w katalizator
w katalizator
spalin
spalin
1380 zł
1530 zł
1570 zł
1670 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/418/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wyprodukowany do 1994 r. włącznie
Wyposażony
Nie wyposażony
w katalizator
w katalizator
spalin
spalin
1530 zł
1550 zł
1670 zł
1730 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

5693

5694
5694

UCHWAŁA NR XI/91/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych (M. P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy
Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł
od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od
1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1 m2 powierzchni
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej - 15,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,04 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. od budowli - 2% ich wartości
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty stanowiące drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr (drogi), za wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty i budynki lub ich części zajęte na cele bezpieczeństwa publicznego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/417/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
5694

5695
5695

UCHWAŁA NR XI/45/11
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.), Rada
Gminy w Mędrzechowie postanawia:
§ 1. W uchwale budżetowej na 2011 rok Nr III/10/2010
z dnia 29 grudnia 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonać zmian dochodów budżetu gminy na rok
2011 o kwotę 42.443 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na rok 2011
o kwotę102.761 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
- zmiany planu wydatków bieżących o kwotę
102.761zł zgodnie z załącznikiem 2.1 do niniejszej uchwały

3. Na pokrycie zmian określonych w § 1 ustala się przychody w kwocie 60.318 zł Kwotę tę stanowią środki
z rozliczenia jako nadwyżka środków pozostałych na
rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawione są źródła przychodów i rozchodów budżetu .
§ 2. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Budżet po zmianach:
Dochody
Przychody

10.300.197
347.495

Wydatki
Rozchody

10.182.471
465.221

Razem

10.647.692

Razem

10.647.692

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/45/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 28 października 2011 r.
Dochody:
Dz.
1
600

Rozdz.
2

§
3

60014
2320

700
70005
0920
750
75023
0970

Określenie
4
Transport i łączność
w tym dochody bieżące
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
w tym dochody bieżące
Urzędy gmin
Wpływy z różnych dochodów

zmiana +
5
10.600
10.600
10.600

10.600
60
60
60
60
700
700
700
700
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75616
0330
0340
0360
0910
75621
0020
758
75801

2920
852
85202
0970
85212
2360
85228
0830
900
9019
0690
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem
w tym dochody bieżące
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego
w tym dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
w tym dochody bieżące
Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
RAZEM ZMIANY PLANU

6.930
6.930
6.730
430
4.300
1.400
600
200
200
19.378
19.378

19.378
19.378
3.775
3.775
2.175
2.175
1.000
1.000
600
600
1.000
1.000
1.000
1.000
42.443

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/45/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 28 października 2011 r.
Wydatki:
DZ.

ROZDZ.

1
010

2
01095

600
60014
60078
750
75023

OKREŚLENIE
3
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym: - wydatki bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym: - wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: - wydatki majątkowe.
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki bieżące

ZMIANY
PLUS
4
25.000
25.000
25.000
10.600
10.600
10.600
0
0

ZMIANY
MINUS
0
0
0
25.000
0
25.000
25.000
36.800
36.800
36.800
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801
80101
80104
80113

80114
852
85202
85219
854
85415
900
90003
90015
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Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym: - wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: - wydatki bieżące
Przedszkola
w tym: wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
w tym: - wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym: - wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym: - wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: - wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym: - wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym: wydatki bieżące
Oświetlenie ulic
w tym: - wydatki bieżące
PLAN PO ZMIANACH

19.000

0

19.000
19.000
100.685
13.378
13.378
50.000
50.000
31.307
31.307
6.000
6.000
14.011
11.500
11.500
2.511
2.511
8.265
8.265
8.265
0

0
0
0
0
0

0
0
177.561

0
0

0
0
0
0
0

13.000
3.000
3.000
10.000
10.000
74.800

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XI/45/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 28 października 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MĘDRZERCHÓW NA 2011 ROK
DZ.

ROZDZ.

OKREŚLENIE

1
010

2

3
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1. obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego

01095

600
60014

60078
750
75023

757
75702

ZMIANY
PLUS
4
25.000
25.000
25.000
25.000
10.600
10.600
10.600
10.600
0
0
0
0
0
0
19.000
19.000
19.000

ZMIANY
MINUS
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
25.000
36.800
36.800
36.800
36.800
0
0
0
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dowożenie uczniów do szkół
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Ośrodki pomocy społecznej
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Oświetlenie ulic
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
PLAN PO ZMIANACH

100.685
13.378
13.378
13.378
50.000
50.000
50.000
31.307
31.307
31.307
6.000
6.000
6.000
14.011
11.500
11.500
11.500
2.511
2.511
2.011
500

0
0
0
0

8.265
8.265
8.265
8.265
0

0
0
0
0
13.000
3.000
3.000
3.000
10.000
10.000
10.000
74.800

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
177.561

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/45/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 28 października 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MĘDRZECHÓW W 2011 ROK
w zł

1.
2.
3.
4.
950

5.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Nadwyżka Niedobór budżetu Gminy
Przychody budżetu ogółem:
z tego:
-- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych
Rozchody budżetu ogółem:
z tego:
spłata zaciągniętych pożyczek
spłata zaciągniętych kredytów

42.443
102.761
-60.318

PO
ZMIANACH
10.300.197
10.182.471
117.726

287.177

60.318

347.495

287.177

60.318

347.495

465.221

-

465.221

101.221
364.000

0
0

101.221
364.000

PRZED
ZMIANĄ
10.257.754
10.079.710
178.044

ZMIANY

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga
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5696
5696

UCHWAŁA NR XV/108/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Babice uchwala co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1974/11 położonej
w Olszynach nazwę ulica Tęczowa.
2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 przedstawia
kopia mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Poz. 5696
Załącznik
do uchwały Nr XV/108/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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UCHWAŁA NR XI/144/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 30 ust. 2 i 3
Statutu Miasta i Gminy Olkusz - Rada Miejska uchwala:
1. Zatwierdzić Statut Samorządowego Zespołu Edukacji
w Olkuszu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Traci moc Uchwała Nr XV/150/2007 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 30 października 2007 roku w spra-

wie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu
Edukacji w Olkuszu.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta
i Gminy Olkusz.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Jan Kucharzyk
Załącznik
do uchwały nr XI/144/2011
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 25 października 2011 r.

STATUT
SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU EDUKACJI W OLKUSZU
§ 1.
1. Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu został powołany Uchwałą Nr XXII/168/95 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 19 grudnia 1995 r.
2. Samorządowy Zespół Edukacji działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2571 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),
5) innych przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie w/w ustaw,
6) niniejszego Statutu.
3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu,
2) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową, gimnazjum lub zespół
szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Olkusz,
3) uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków przedszkoli.
§ 2.
1. Zespół powołany jest w celu prowadzenia obsługi
administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Olkusz.
2. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Olkusz, nie
posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
3. Siedziba Zespołu znajduje się w Olkuszu, ul. Rynek 1.

4. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowoksięgowej szkół w oparciu o ich jednostkowe plany
finansowe,
2) obsługa finansowo-księgowa szkół w zakresie wypłat
wynagrodzeń,
3) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,
4) obsługa administracyjno-organizacyjna szkół,
5) planowanie i statystyka,
6) opracowywanie projektów planów finansowych szkół
w oparciu o wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz wnioski dyrektorów szkół,
7) prowadzenie i obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
8) przygotowywanie do zatwierdzenia projektów organizacji szkół,
9) administrowanie lokalami mieszkalnymi znajdującymi
się w budynkach szkolnych,
10) prowadzenie obsługi kadrowej Zespołu i przedszkoli
jednooddziałowych oraz dyrektorów szkół,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem
zawodowym nauczycieli oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego,
12) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na
stanowiska dyrektorów szkół,
13) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań
o udzielenie zamówień publicznych,
14) zapewnienie pomocy merytorycznej i organizacyjnej
w realizacji zadań szkół,
15) przygotowywanie dokumentów w sprawie organizacji sieci i granic obwodów szkół,
16) przygotowywanie dokumentów w sprawie zakładania i likwidacji szkół,
17) ewidencja i kontrola spełniania obowiązku nauki,
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18) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem
pomocy materialnej uczniom,
19) realizowanie zadań związanych z dowozem uczniów
do szkół oraz dowozem uczniów niepełnosprawnych,
20) organizowanie i finansowanie międzyszkolnej działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i sportowej dla uczniów,
21) prowadzenie baz danych oświatowych obejmujących zbiory danych szkół zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
22) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych i ich rozliczanie,
23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w zakresie oświaty, wynikających z obowiązującego prawa.
§ 4.
1. Działalnością Zespołu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całość pracy
Zespołu.
2. Dyrektora Zespołu zatrudnia Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach o pracownikach samorządowych.
3. Dyrektor zarządza i reprezentuje Zespół na zewnątrz,
w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz.
§ 5.
1. Pracowników Zespołu zatrudnia Dyrektor zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o pracownikach samorządowych.
2. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów
prawa pracy. W imieniu Zespołu wszelkie czynności
z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w przedszkolach jednooddziałowych.

Poz. 5697,5698
§ 6.

1. Organizację wewnętrzną i strukturę Zespołu określa
regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.
2. Środki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Zespołu zapewnia Gmina Olkusz.
§ 7.
1. Podstawą działalności Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
2. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany
w ciągu roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zespół realizuje zadania ze środków finansowych
zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazanych
z budżetu gminy.
4. Obsługę bankową Zespołu prowadzi bank wybrany
do obsługi budżetu Gminy Olkusz.
§ 8.
1. Majątek Zespołu i obsługiwanych jednostek stanowi
własność Gminy Olkusz.
2. Odpowiedzialność za majątek Zespołu ponosi Dyrektor.
§ 9. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową
zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości
i finansach publicznych.
§ 10. Wszelkie zmiany do niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący
Jan Kucharzyk

5697

5698
5698

UCHWAŁA NR XII/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1.03.2011 roku w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 1.03.2011r. w sprawie ustalenia opłaty
za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Olkusz wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
1) "Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2
ust. 2 ustala się za każdą rozpoczętą godzinę
w wysokości:

a) 0,108 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za dany rok za
pierwsze dziecko,
b) 0,094 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za
dany rok od drugiego i kolejnych dzieci w
rodzinie."
2) Opłaty wymienione w pkt 1 pobiera się w kwocie zaokrąglonej do pełnych dziesiątek groszy."
2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Sposób pobierania
opłaty, o której mowa w § 3 i dzienną liczbę godzin
pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi."
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3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej opłata, o której
mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu o czas nieobecności dziecka."
4. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:" Za okres dyżuru wakacyjnego przedszkola opłatę, o której mowa w § 3
pobiera się w terminie do ostatniego dnia dyżuru
danego przedszkola."

Poz. 5698,5699,5700

Zespołu Edukacji w Olkuszu, dyrektorom przedszkoli,
dyrektorom szkół podstawowych, dyrektorowi zespołu
szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego
następnego miesiąca po miesiącu wejścia w życie.
Przewodniczący
Jan Kucharzyk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz, Dyrektorowi Samorządowego
5698
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UCHWAŁA NR XII/153/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi
zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19.10.2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P.
z 2011 roku Nr 95, poz. 961), oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.
z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami), na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Rada Miejska
w Olkuszu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,72 zł od 1 m² powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,05 zł od
1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) od budynków lub ich części mieszkalnych –
0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
20,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5699

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5) od budynków pozostałych lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami).
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2011 roku tracą moc:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXIII/384/2004
z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku od
nieruchomości;
2) Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIII/384/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku
od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do należnego
podatku od nieruchomości od 2012 roku.
Przewodniczący
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR XII/154/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z 2011 roku Nr 95,
poz. 961), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000
roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 17,
poz. 95 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Olkuszu uchwala:
§ 1. Ustala się roczny podatek od środków transportowych w wysokości - zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu Nr III/17/2002
z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

2) Uchwała Nr XXVII/299/2008 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany
Uchwały NR III/17/2002 Rady Miejskiej z dnia
12 grudnia 2002 roku w sprawie: podatku od środków transportowych;
3) Uchwała Nr XL/463/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały
NR III/17/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia
12 grudnia 2002 roku w sprawie: podatku od środków
transportowych,
zmienionej
Uchwałą
Nr XXVII/299/2008 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia
16 grudnia 2008 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należnego podatku od środków transportowych od 2012 roku.
Przewodniczący
Jan Kucharzyk
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Załącznik
do uchwały Nr XII/154/2011
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 14 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Jan Kucharzyk
5700
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5701
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UCHWAŁA NR XII/155/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zmianami) Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co
następuje
§ 1 W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz
na rok 2011 Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu
Dział
1

z dnia 27 stycznia 2011 roku z późn. zmianami dokonuje
się następujących zmian:
1) w § 1 w/w uchwały zmniejsza się dochody budżetu na
rok 2011 o kwotę 15.647.945,59 zł, w tym:
a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę
339.650,34 zł,
b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
15.308.295,25 zł
- w części jak poniżej:

Nazwa
2

Zmniejszenie
3

Zwiększenie
4

bieżące
700

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

-2 450 000,00

1 830 000,00

0,00

0,00

-2 450 000,00

40 000,00

0,00

1 790 000,00

-22 959,78

300,00

-14 459,78

0,00

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

-3 500,00

0,00

Pozostałe odsetki

-5 000,00

0,00

0,00

300,00

-12 290,81

0,00

-2 168,97

0,00

-30 000,00

2 018,80

0,00

0,00

Wpływy z usług
750

754

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

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
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 (z EFRR)
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
Wpływy z różnych dochodów
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych

758

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

801

-30 000,00

0,00

0,00

2 018,80

-206 450,00

135 910,00

0,00

0,00

-40 000,00

0,00

-132 000,00

0,00

-33 000,00

0,00

-1 450,00

10 700,00

0,00

1 400,00

0,00

123 810,00

0,00

105 457,02

0,00

0,00

0,00

70 087,02

0,00

35 370,00

-1 490,00

176 830,00

0,00

0,00

0,00

9 643,80

Wpływy z różnych opłat

0,00

475,00

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

0,00

62 092,00

-1 490,00

76 400,00

Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z usług

852

Poz. 5701

Pozostałe odsetki

0,00

2 133,00

Wpływy z różnych dochodów

0,00

26 086,20

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

0,00

53 626,52

0,00

0,00

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 358,98

0,00

41 563,86

0,00

6 703,68

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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 (z EFS)
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
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Poz. 5701
0,00

44 497,40

0,00

44 497,40

0,00

43 964,65

0,00

532,75

-66 173,00

62 178,56

0,00

0,00

-66 173,00

0,00

0,00

62 178,56

0,00

26 604,14

0,00

0,00

0,00

16 000,00

Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z różnych dochodów
926

Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z usług

0,00

10 604,14

-21 980,00

21 980,00

0,00

0,00

0,00

369,00

-5 000,00

20 000,00

0,00

1 600,00

-16 980,00

11,00

-2 799 052,78

2 459 402,44

Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
bieżące

razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 z czego:
-z EFS – zwiększenie o kwotę 43 964,65 zł,
-z EFRR – zmniejszenie o kwotę 12 290,81 zł.

-14 459,78

44 497,40

majątkowe
010

Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

38 550,00

0,00

0,00

0,00

38 550,00
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Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dochody ze zbycia praw majątkowych

630

700

750

758

801

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 (z EFRR)
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Turystyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (z EFRR)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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 (z EFRR)
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
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Poz. 5701
-6 068 005,69

65 000,00

-5 804 469,20

0,00

0,00

65 000,00

-5 804 469,20

0,00

-263 536,49

0,00

-56 316,48

0,00

-56 316,48

0,00

-56 316,48

0,00

-8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

-8 000 000,00

0,00

-31 110,00

0,00

-31 110,00

0,00

-26 443,50

0,00

-4 666,50

0,00

0,00

10 135,89

0,00

0,00

0,00

10 135,89

-1 440 598,97

474 050,00

-1 440 598,97

0,00
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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 (z FS)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich ( z EFRROW)
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 z czego:
-z EFRR – zmniejszenie o kwotę 5 887 229,18 zł,
-z FS – zmniejszenie o kwotę 1 440 598,97 zł,
-z EFRROW – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł.

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
-z EFS – zwiększenie o kwotę 43 964,65 zł,
-z EFRR – zmniejszenie o kwotę 5 899 519,99 zł,
-z FS – zmniejszenie o kwotę 1 440 598,97 zł,
-z EFRROW – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł.
2) w § 2 ust. 1 w/w uchwały zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę 7.647.945,59 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.297,19 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.678.242,78 zł
- w części jak poniżej:

Poz. 5701

-1 440 598,97

0,00

0,00

474 050,00

-300 000,00

0,00

-300 000,00

0,00

-300 000,00

0,00

-15 896 031,14

587 735,89

-7 632 494,65

-18 695 083,92

-7 646 954,43

0,00

3 047 138,33

44 497,40
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UCHWAŁA NR X/89/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, ze zm.), oraz w związku z Uchwałą
Budżetową Gminy Pleśna na 2011 rok Nr IV/23/11 Rady
Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011 r. – Rada Gminy
Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna
o kwotę 19.443 zł i dokonuje zmian jak w tabeli Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna
o kwotę 19.443 zł i dokonuje zmian jak w tabeli Nr 2.
§ 2.
1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok po zmianach wynosi 37.253.399,57 zł, z tego:
1) dochody bieżące wynoszą 32.679.122,87 zł,
2) dochody majątkowe wynoszą 4.574.276,70 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok po zmianach wynosi 38.522.549,57 zł, z tego:
1) wydatki bieżące wynoszą 31.985.954,87 zł,
2) wydatki majątkowe wynoszą 6.536.594,70 zł.
§ 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, w Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna
na 2011 rok Nr IV/23/11 Rady Gminy Pleśna z dnia
21 stycznia 2011 r.:
1) zmienia się zapis w § 7 w ust. 2, który otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 7 ust. 2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej
kwocie 276.496 zł,
„1) w tym dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
„ a)1 m3 „sprzedanej wody dla gospodarstw
domowych i dla pozostałych odbiorców –
212.591 zł;

2)
3)

4)

5)

„ b)1 m3 „odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych – 29.605 zł;
„2) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 4.300 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
„3) dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zimowej organizacji ruchu drogowego –
15.000 zł,
„4) Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.
"Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Rychwałd" –
15.000 zł. "
tabela Nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna na 2011 rok”, otrzymuje treść jak tabela
Nr 3 do niniejszej uchwały,
tabela Nr 5 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w 2011 roku”, otrzymuje treść jak tabela
Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pleśna na
2011 rok”, wprowadza się zmiany jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 2 pn. „Plan przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2011
rok”, otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 21 października 2011 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pleśna na 2011 rok

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 21 października 2011 r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2011 rok

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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UCHWAŁA NR X/90/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pleśna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów
opiekunów prawnych)
pra
za usługi świadczone przez publiczne przedszkola
prze
prowadzone przez Gminę Pleśna ponad realizowane
real
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie nauczanie,
naucz
wychowanie i opiekę uwzględniające podstawę prograprogr
mową wychowania przedszkolnego.
2. Usługi świadczone ponad ustaloną w ust. 1 normę
godzinową pracy przedszkola obejmują:
1. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
2. gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,
3. gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresozainter
wanie otaczającym światem,
4. gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój rur
chowy dziecka,

5. zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnieniadziecka,
6. gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
ro
emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Za każdą usługę określoną w ust. 2 ustala się opłatę
w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 2. Opłatę za miesiąc bieżący wnosi się do 15 –
tego danego miesiąca.
§ 3.
1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 3 ulega obniżeniu
o 50% w przypadku uczęszczania do tego samego
sam
przedszkola rodzeństwa, za drugie i każde następne
dziecko.
2. Wójt Gminy Pleśna może zwolnić rodziców dziecka
(opiekunów prawnych) z całości lub części opłaty
w szczególnie uzasadnionych wypadkach ze względu
na trudną sytuację materialną i losową rodziny.
§ 4.
1. Opłaty nie nalicza się za dodatkowe zajęcia wczesnewcz
go wspomagania lub inne zajęcia przyznane odrębną
odrę
decyzją Wójta.

Dziennik Urzędowy
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2. Opłaty nie nalicza się za każdy dzień nieobecności
dziecka.
§ 5. Szczegóły odpłatności w tym czas pobytu
dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zakres usług świadczonych przez
przedszkole oraz wysokość opłat za usługi reguluje
umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.

Poz. 5703,5704

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/234/09 Rady
Gminy Pleśna z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pleśna.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą od
1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna oraz dyrektorom przedszkoli działających
na terenie Gminy Pleśna.

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

5703

5704
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UCHWAŁA NR IX/99/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011
Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4oraz pkt 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sękowa uchwala co
następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sękowa
Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 208.513 zł,
w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.987 zł
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę
251.500 zł
jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.180.913,00 zł
jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały w tym;
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.387,00 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę
1.218.300 zł
jak w Tabeli Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;
1. Dochody budżetu - 18.805.128,66 zł
w tym;
a) dochody bieżące - 13.506.381,66zł
w tym;
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 385.593,12 zł.
b) dochody majątkowe – 5.298.747,00 zł w tym;
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.443.840 zł.
2. Wydatki budżetu – 25.637.408,22 zł w tym;
1) wydatki bieżące budżetu – 12.974.754,22 zł
w tym na;
a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie
8.522.614,93 zł w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.059.721,00 zł

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.462.893,93 zł
b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie
875.432 zł.
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 3.041.138,00 zł.
d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 409.569,29 zł.
e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym
roku budżetowym w kwocie 0 zł.
f) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 126.000 zł.
2) Wydatki majątkowe – 12.662.654,00 zł do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.662.654,00 zł w tym;
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.120.297 zł.
§ 3. Po zmianach dokonanych w § 1 zmniejsza się
planowany deficyt budżetu Gminy Sękowa o kwotę
972.400zł i po zmianach wynosi 6.832.279,56 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1) zaciągniętych
kredytów
i pożyczek
w kwocie
6.722.548,88 zł
2) wpływów z pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 35.000 zł
3) wolnych środków w kwocie 74.730,68 zł.
§ 4.
1. Zmienia się Tabelę Nr 3 Uchwały budżetowej
Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącą planu przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2011 r. i przyjmuje zgodnie
z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
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2. Zmienia się § 4 ust 2 pkt 1 oraz § 4 ust 2 pkt 1 lit c
Uchwały Budżetowej Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r., który otrzymuje
brzmienie jak poniżej:
„Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów zaciąganych w 2011 r. w wysokości
7.439.735,14 zł z czego; na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.007.313,88 zł”.
§ 5. Zmienia się Tabelę Nr 5 Uchwały budżetowej
Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia
2011r. dotyczącą dochodów i wydatków na zadania
związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjmuje się zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 6. Zmienia się Tabelę Nr 7 Uchwały budżetowej
na 2011r. dotyczącą wydatków sołectwa Krzywa i Ropica
Górna i przyjmuje zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej
Uchwały.

Poz. 5704

§ 8. Zmienia się § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Nr
IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011
r., który otrzymuje brzmienie jak poniżej:
Upoważnia się Wójta Gminy Sękowa do; Zaciągania
kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu , którego stan zadłużenia w 2011r. nie
może przekroczyć limitu 4.000.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Sękowa.
§ 10.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

§ 7. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Sękowa na 2011r. i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

TABELA Nr 1
DO UCHWAŁY NR IX/99/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Dział
1
700

Rozdział
2
70005

710
71035

756

75616

75618

Treść
3
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym;
-dochody majątkowe
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznycho
(§ 6280)
-dochody bieżące
Wpływy z usług ( § 0830)
Działalność usługowa
Cmentarze
W tym;
-dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)
(§ 0960)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
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;
-dochody bieżące
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W tym;

Zwiększenie
4
10 000,00
10 000,00

Zmniejszenie
5
304 000,00
304 000,00

-

304 000,00

-

304 000,00

10 000,00
10 000,00
3 900,00
3 900,00

-

3 900,00
3 900,00

-

36 587,00

-

28 000,00

-

28 000,00
28 000,00

-

8 587,00

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

801
80101
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85212

900
90001
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-dochody bieżące
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
(§ 0480)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym;
-dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów( § 0970)
Stołówki szkolne i przedszkolne
W tym;
-dochody bieżące
Wpływy z usług ( § 0830)
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym;
-dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (§ 2360)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym;
-dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)
-dochody bieżące
Wpływy z usług (§ 0830)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
W tym;
-dochody majątkowe
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
-dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)
(§0960)
RAZEM:

8 587,00

-

8 587,00

-

23 200,00
2 200,00

-

2 200,00
2 200,00
21 000,00

-

21 000,00
4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00
-

4 000,00
4 000,00

4 000,00

-

34 500,00
34 500,00

34 500,00
34 500,00

34 500,00

-

34 500,00

-

21 800,00
21 800,00

34 500,00
34 500,00
-

18 000,00

-

18 000,00

-

3 800,00

-

3 800,00

-

133 987,00

342 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
TABELA NR 2
do UCHWAŁY Nr IX/99/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

1
010

2
01041

Nazwa
3
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Wydatki majątkowe;

Zwiększenia
4
-

Zmniejszenia
5
60 000,00
60 000,00
60 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

400
40002

600
60014

710
71004
`
71035

`
801
80101
`
80104
`
80195

851
85154

854
85401

900
90001

90015

921
92195

– 37210 –

z tego;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki majątkowe;
z tego;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe;
z tego;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące;
2)Dotacje na zadania bieżące
Cmentarze
Wydatki bieżące;
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące;
2)Dotacje na zadania bieżące
Przedszkola
Wydatki bieżące;
2)Dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
Wydatki bieżące;
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym;
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące;
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki majątkowe;
z tego;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe;
z tego;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące;
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki majątkowe;
z tego;
inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 5704

14 000,00
14 000,00
14 000,00

60 000,00
17 500,00
17 500,00
17 500,00

14 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

17 500,00
-

30 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
33 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
-

30 000,00
8 587,00
8 587,00
8 587,00
8 587,00

-

8 587,00
-

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

-

8 000,00
1 202 800,00
1 201 800,00
1 201 800,00

-

1 201 800,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

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

1 000,00
-

25 000,00

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539
926
92601

– 37211 –

Poz. 5704

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki bieżące;
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym;
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki razem:

-

3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00

113 587,00

3 200,00
1 294 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
TABELA NR 2.1
do UCHWAŁY NR IX/99/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2011 ROK
Dział Rozdział
1
010

2
01041

01095

400
40002

600
60013

60014

60078

630
63003

Treść

PLAN

3
4
Rolnictwo i łowiectwo
5 671 000
Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013
5 262 000
Budowa wodociągu gminnego w m. Sękowa i Owczary
5 222 000
Odnowa Centrum wsi Małastów
20 000
Odnowa Centrum wsi Ropica Górna
20 000
409 000
Pozostała działalność
Zakup działek rolnych w miejscowości Sękowa
354 000
Odbudowa drogi dojazdowej do pól w Krzywej
55 000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
17 500
i wodę
Dostarczanie wody
17 500
Dotacja dla Powiatu Gorlickiego na przygotowanie wniosku
17 500
do NFOŚiGW na program pn; " Rozpoznanie możliwości
wykorzystania energii geotermalnej"
Budowa studni głebinowej w Krzywej
0
Transport i łączność
1 018 461
Drogi publiczne wojewódzkie
30 000
Pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego związana
z wykonaniem dokumentacji projektowej chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej 997 na odcinku Sękowa - Ropica Górna 30 000
oraz dokumentacji projektowej wykonania przejścia dla
pieszych na skrzyżowaniu Sękowa -Rozdziele
Drogi publiczne powiatowe
0
Pomoc finansowa dla Powiatu gorlickiego - Odbudowa
starodroża w ciągu drogi powiatowej 1490K Ropica Górna 0
Bartne"
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
988 461
"Odbudowa kładki na potoku Zawoja w Wołowcu" , "Odbudowa drogi "Pstrążne" w Bodakach , Odbudowa drogi "Haluch w Siarach, Odbudowa parkingu przy kościele
988 461
w Sękowej, Odbudowa drogi w Sękowej " Puste Pole", Odbudowa drogi w Siarach "Rotko", Odbudowa drogii " Na Ćwierci", " Do Orlika"
Turystyka
4 110 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4 110 000
Wzmocnienie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej w celu
podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej
Gminy Sękowa realizowanego w ramach MRPO na lata 2007 2013 Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 4 001 200
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej schemat B:
Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową w miejscowości Wapienne

Zwiększenia Zmniejszenia
5
0

PLAN po
zmianach

6
60 000
60 000
43 000
6 000
11 000
0

7
5 611 000
5 202 000
5 179 000
14 000
9 000
409 000
354 000
55 000

14 000

17 500

14 000

14 000

17 500

14 000

-

17 500

0

14 000
30 000
-

0
-

14 000
1 048 461
30 000

-

-

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

0

0

988 461

0

0

988 461

0
0

0
0

4 110 000
4 110 000

0
-

4 001 200

Dziennik Urzędowy
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700
70005

750
75023

754
75412

75411

801
80178

854
85401
900
90001

90005

90015

– 37212 –

Realizacja projektu pn; " Małopolski System informacji Turystycznej " (MSIT) w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 Priorytetu 3:
Turystyka i przemysł kulturowy Działania 3.1 Rozwój Infrastruktury turystycznej Schematu A: Budowa Regionalnego
systemu informacji turystycznej w Siarach
Rewaloryzacja otoczenia, wpisanego na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, zabytkowego kościoła św. Filipa
i Jakuba w Sękowej realizowanego w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego ( budowa parkingu,
ściezek spacerowych, kładki dla pieszych, drogi wewnętrznej
wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową)
Budowa wiaty naftowej w Sękowej
Dotacja inwestycyjna dla stowarzyszeń
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rozbudowa świetlicy w M. Wielkiej
Wymiana dachu na świetlicy w M. Małej oraz prace remontowo – budowlane na świetlicy w Bodakach
- Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej
w Gminie Sękowa; (świetlica w m. Bartne, świetlica w m.
Męcina Mała, świetlica w m. Męcina Wielka, świetlica w m.
Ropica Górna, remiza OSP w m. Owczary, Dom Ludowy w m.
Sękowa, Dom Ludowy w m. Siary)
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych. Prace inwestycyjne związane
z projektem pn; „ Odnowa Centrum wsi Bartne”
Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
Zakupy inwestycyjne ( serwer, programy komputerowe,
remont pomieszczeń UG)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Prace remontowo - budowlane remizy OSP w Sękowej oraz
zakupy inwestycyjne sprzętu p.poż.
Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej
Dotacja dla Powiatu Gorlickiego na zakup sprzętu ratownictwa technicznego Państwowej Straży Pożarnej
Oświata i wychowanie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa podwórka w szkole podstawowej w Sękowej
i w Męcinie Wielkiej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Budowa świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy
Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na
wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Małastowie
-Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle "Za kościołem" ,
"Pańskie pola, "Koźleniec" w miejscowości Sękowa i Siary
"Granice" , M. Mała
Wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem projektu
budowy kanalizacji w miejscowości Wapienne - inżynier
kontraktu
Modernizacja przepompowni ścieków w Sękowej oraz zakupy
inwestycyjne
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Przygotowanie projektu pn; Instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki
Oświetlenia ulic, placów i dróg
Budowa oświetlenia ulicznego od granicy z Miastem Gorlice
do Kościoła w Sękowej

Poz. 5704

67 000

67 000

8 800

-

-

8 800

20 000
13 000
1 054 393
1 054 393
36 000

0

0
0

20 000
13 000
1 054 393
1 054 393
36 000

36 393

36 393

970 000

970 000

12 000

12 000

29 000
29 000

0
0

0
0

100 300
99 200

0
-

0
0
0

100 300
99 200

99 200

-

0

99 200

29 000

1 100
-

93 000
93 000

0
0

20 000
20 000
20 000
1 760 500
1 722 500

0
0
0
0
0

430 000

1 100
0
0

8 000
8 000
8 000
1 201 800
1 201 800

-

996 800

-

190 000

-

-

0

0

200 000

18 000

20 000

415 000
57 500
3 200

10 000

18 000
20 000

12 000
12 000
12 000
558 700
520 700

10 000

10 000
25 000

93 000
93 000
93 000

15 000

57 500
1 000 000

29 000

1 100

1 100

93 000

29 000
29 000

25 000
18 000
18 000

0

0

20 000
20 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539
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Poz. 5704

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6 800
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 800
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych - środki
6 800
przeznaczone na zakończenie inwestycji pn; " Odnowa Centrum wsi Sękowa"
92195 Pozostała działalność
0
Budowa pomnika Władysława Długosza
0
Razem plan wydatków majątkowych na 2011r.
13 880 954
92109

25 000
0

0
0

31 800
6 800

6 800

25 000
25 000
69 000

0
1 287 300

25 000
25 000
12 662 654

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
TABELA Nr 3
DO UCHWAŁY NR IX/99/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY SĘKOWA NA 2011 ROK

DOCHODY
w tym;
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI
w tym;
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
DEFICYT
PRZYCHODY
W tym;
950 wolne środki
951 przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w tym;
Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie
903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
ROZCHODY
W tym;
992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan

Zwiększenie

Zmniejszenie

19 013 641,66

133 987,00

342 500,00

/ w złotych/
Plan po zmianach
18 805 128,66

13 463 394,66
5 550 247,00
26 818 321,22

81 487,00
52 500,00
99 587,00

38 500,00
304 000,00
1 280 500,00

13 506 381,66
5 298 747,00
25 637 408,22

12 937 367,22
13 880 954,00
-7 804 679,56
8 521 865,82

44 587,00
55 000,00
36 167,42

7 200,00
1 273 300,00
972 400,00
1 008 567,42

12 974 754,22
12 662 654,00
-6 832 279,56
7 549 465,82

38 563,26

36 167,42

0

74 730,68

35 000,00

0

0

35 000,00

5 389 227,56

0,00

1 008 567,42

4 380 660,14

110 000,00

110 000,00

3 059 075,00

0

0

3 059 075,00

717 186,26

-

0

717 186,26

373 346,26

-

-

373346,26

343 840,00

-

343 840,00
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Poz. 5704
TABELA NR 4
do Uchwały Nr IX/99/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Sękowa 2011rok
SOŁECTWO
KRZYWA:
Lp.

Dział

Rozdział

1
1.

2
600

3

1.

2

710

900

Nazwa - Treść

4
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
w tym:
( 1 ) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
-remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg
Działalność usługowa
71035
Cmentarze
w tym:
( 1 ) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
wykonanie ogrodzenia cmentarza wojskowego
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
( 1 ) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
bieżące utrzymanie -energia
RAZEM:

PLAN

Zwiększenia

Zmniejszenia

5
4 639,15
4 639,15

6
-

7
-

Plan po
zmianach
8
4 639,15
4 639,15

4 639,15

-

-

4 639,15

4 639,15

-

-

4 639,15

5 639,15
5 639,15

1 000,00
1 000,00

-

6 639,15
6 639,15

5 639,15

1 000,00

-

6 639,15

5 639,15

1 000,00

-

6 639,15

1 000,00

-

1 000,00

0,00

1 000,00

-

1 000,00

0,00

1 000,00

-

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00
1 000,00

0,00
11 278,30

PLAN

Zwiększenia

Zmniejszenia

5
5 199,49
5 199,49

6
-

7
4 100,00
4 100,00

Plan po
zmianach
8
1 099,49
1 099,49

5 199,49

-

4 100,00

1 099,49

5 199,49
14 000,00

4 100,00

4 100,00
-

1 099,49
18 100,00

14 000,00

4 100,00

-

18 100,00

14 000,00

4 100,00

-

18 100,00

14 000,00

4 100,00

-

18 100,00

14 000,00

4 100,00

-

18 100,00

1 500,00

-

-

1 500,00

1 500,00

-

-

1 500,00

1 500,00

-

-

1 500,00

1 000,00
11 278,30

SOŁECTWO ROPICA GÓRNA:
Lp.

Dział

1
1.

2
600

1

2

700

900

Rozdział
3

Nazwa - Treść

4
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
w tym:
( 1 ) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
utrzymanie dróg gminnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
70005
i nieruchomościami
w tym:
( 1 ) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
1.2. wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
remont i doposażenie świetlicy, energia
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
( 1 ) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
bieżące utrzymanie -energia
RAZEM:

1 500,00
20 699,49

4 100,00

4 100,00

1 500,00
20 699,49

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37215 –

Poz. 5704
TABELA NR 5
do Uchwały Nr IX/99//2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 listopada 2011 r.

DOCHODY
Dział

Rozdział

756
75618

/ w złotych /
Plan na
2011 r.

Nazwa
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw razem:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

50 118
50 118
50 118

WYDATKI
Dział

Rozdział

851
85153

85154

Nazwa
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
od narkotyków
Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychologicznej i prawnej
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenie konsultanta, diet członków GKPRA oraz dodatkowe
umowy - zlecenia
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób
uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej oraz materialnej, w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla
dzieci, młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych
oraz imprez promujących zdrowy styl życia , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu.
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37216 –

Poz. 5704
Załącznik
do uchwały Nr IX/99/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sękowa na 2011 rok

Dz.

Rozdz.

Treść/Rodzaj dotacji z budżetu

1
400

2

3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizacją zadań inwestycyjnych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na " Odbudowę starodroża
w ciągu drogi powiatowej 1490K Ropica Górna - Bartne"
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego zakup sprzętu przeciwpożarowego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pozostała działalność
Dotacja celowa dla Miasta Gorlice przeznaczona na remont pomieszczeń przy ul . Jagiełły
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Pozostała działalność
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na wspólną realizację programu " Program unieszkodliwiana odpadów azbestowych "
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem:
W dziale 400 - Wykreślono dotację dla Powiatu Gorlickiego na program " wykorzystania energii geotermalnej - kwota 17.500zł ,
W dziale 600 - wprowadzono dotację celową dla Powiatu Gorlickiego
na odbudowę starodroża w Bodakach - 30.000zł, w dziale 710 zwiększono dotację o 2.000zł dla Powiatu Gorlickiego na prace urbanistyczne, W dziale 801 - zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły kwota 3.000zł,
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
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UCHWAŁA NR IX/101/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 z późn zm.), Rada Gminy Sękowa
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych rocznie, obowiązujących na terenie
Gminy Sękowa:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony - 570,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 770,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1010,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1264,00 zł.
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały

5. od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
od 7 t i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego 632,00 zł.
6. od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 728,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1300,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/389/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od
roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539

– 37218 –

Poz. 5705
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/101/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 listopada 2011 r.

Stawki podatku od pojazdów
określonych w § 1 pkt 2 uchwały
Stawki podatku w złotych
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
1
nie mniej niż 12 i mniej niż 13
nie mniej niż 13 i mniej niż 14
nie mniej niż 14 i mniej niż 15
nie mniej niż 15
Nie mniej niż 12 i mniej niż 17
nie mniej niż17 i mniej niż 19
nie mniej niż 19 i mniej niż 21
nie mniej niż 21 i mniej niż 23
nie mniej niż 23 i mniej niż 25
nie mniej niż 25
nie mniej niż 12 i mniej niż 25
nie mniej niż 25 i mniej niż 27
nie mniej niż 27 i mniej niż 29
nie mniej niż 29 i mniej niż 31
nie mniej niż 31

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
2
Dwie osie
1264
1264
1264
1264
Trzy osie
1390
1390
1390
1390
1390
1390
Cztery osie i więcej
1898
1898
1898
2100
2100

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
3
1770
1770
1770
1770
1898
1898
1898
1898
1996
1996
2738
2738
2738
2970
2970

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wyżkiewicz
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/101/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 listopada 2011 r.
Stawki podatku od pojazdów
określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
1
nie mniej niż 12 i mniej niż 18
nie mniej niż 18 i mniej niż 25
nie mniej niż 25 i mniej niż 31
nie mniej niż 31 do 36 włącznie
powyżej 36
nie mniej niż 12 do 36 włącznie
powyżej 36 i mniej niż 40
nie mniej niż 40

Stawki podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zapneumatycznym lub zawieszeniem uznawieszenia osi jezdnym za równoważne
nych
2
3
Dwie osie
1264
1264
1518
1518
1578
1578
1796
2294
1796
2450
Trzy osie
1578
2186
1644
2186
2184
2970
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wyżkiewicz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/101/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 listopada 2011 r.

Stawki podatku od pojazdów
określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
1
nie mniej niż 12 i mniej niż 18
nie mniej niż 18 i mniej niż 25
nie mniej niż 25 do 36 włącznie
powyżej 36
nie mniej niż 12 i mniej niż 28
nie mniej niż 28 i mniej niż 33
nie mniej niż 33 do 36 włącznie
powyżej 36 i mniej niż 38
nie mniej niż 38
nie mniej niż 12 do 36 włącznie
powyżej 36 i mniej niż 38
nie mniej niż 38

Stawki podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznaInne systemy zawienym za równoważne
szenia osi jezdnych
2
3
Jedna oś
760
882
884
1010
1010
1138
1010
1138
Dwie osie
884
884
1010
1076
1138
1644
1264
1896
1458
2150
Trzy osie
1176
1300
1238
1364
1300
1632
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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UCHWAŁA NR IX/102/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sękowa:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62
zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4.33 zł od 1ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,18 zł od 1m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń 3,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt3, ust 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 539
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§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty ujęte w ewidencji gruntów jako drogi niepubliczne pod warunkiem, że nie są związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Poz. 5706

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od
roku podatkowego 2012.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/390/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku.

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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