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UCHWAŁA NR XV/100/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Babice na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na
2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi:
19 524 323,39 zł, w tym:plan dochodów majątkowych
764 140,84 zł:
1. Po zmianach plan wydatków ogółem 19 970 466,48, zł
w tym wydatki bieżące wynoszą 18 551 496,87 zł.
w tym:
- 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 189 289,27 zł. z czego:
- 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w kwocie 10 112 743,33 zł.
- 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 076 545,94 zł.
- 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie
1 031 935 ,60 zł.

-

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 512 069,72 zł.
- 4. wydatki na obsługę długu publicznego
w kwocie 530 000 zł.
- 5. wydatki realizowane z udziałem środków UE
w kwocie 288 202,28 zł.
2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi
1 418 969,61 zł z czego:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w kwocie 763 410 zł. w tym: 125 425,70 zł na
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
- dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 555 559,61 zł
- wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 100 000 zł.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na
2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. dokonuje
się zmian w Załączniku Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na
2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
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wództwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/100/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Babice na 2011 rok
Lp.
1.
-

Dział
801
-

-

Ogółem

Nazwa
Oświata i wychowanie
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat (0690)
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze(0750)
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)
-

Zmniejszenia
5 000,00
5 000,00
-

Zwiększenia
17 275,00
17 275,00
3 658,00
13 617,00

5 000,00
5 000,00

17 275,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/100/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 rok
Lp.
1.
-

Dział
010
-

Rozdział

2.
-

600
-

60013
60016
-

3.
-

700
-

70005
-

01010
-

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
wydatki majątkowe
- modernizacja sieci wodociągowej w Zagórzu, Babicach i Wygiełzowie
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe
2. dotacja
- obejście drogowe 780 i 781
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym;
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Zmniejszenia
-

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

11 590,00
11 590,00
11 590,00
11 590,00

-

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

-

-
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4.
-

710
-

71004
71035
-

5.
-

750
-

75075
-

6.
-

801
-

80101
-

-

-

80104
-

-

-

80195
-

7.
-

900
-

90095
-

8.
-

921
-

92109
92195
-
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Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
wydatki majątkowe
- cmentarz w Mętkowie i Jankowicach
Cmentarze
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
wydatki bieżące
2.dotacje
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Poz. 5711
23 410,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
8 410,00
8 410,00
8 410,00
8 410,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
-

2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00

-

-

14 275,00
5 305,00
5 305,00
5 305,00
5 305,00

-

6 970,00
6 970,00
6 970,00
6 970,00

-

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

-

-

11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
2 100,00
900,00
900,00
900,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
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-
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-

-
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Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki majątkowe
- budowa obiektu rekreacyjno-sportowego Olszyny
wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2 dotacje
-

120 617,70
120 425,70
120 425,70
120 425,70
-

120 617,70
120 425,70
120 425,70

192,00
192,00
-

192,00
192,00
192,00
192,00

192,00
159 717,70

171 992,70

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/100/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Babice w 2011 roku
1)DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
555 559,61
1.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopol600
60013
397 960,00
skiego - droga wojewódzka 780 Kraków- Chełmek oraz obejście drogowe
2.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopol600
60013
52 474,61
skiego - droga wojewódzka 780 - budowa chodnika w Babicach
3.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
600
60014
55 125,00
na drogę powiatową w Kwaczale
4.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
600
60014
10 000,00
na modernizację drogi powiatowej ul. Wieczysta w Zagórzu
5.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
754
75495
10 000,00
na zakup samochodu specjalnego
6.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na odbudowę
900
90001
30 000,00
oczyszczalni ścieków
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych
na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
31 195,60
1.
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla
754
75421
14 000,00
Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego
2.
Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów dotacji
801
80104
6 795,60
udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola w Chrzanowie
3.
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu
851
85195
8 000,00
Chrzanowskiego na placówkę ratownictwa medycznego
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Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
2
3
4
RAZEM:
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

921
921

92109
92116

Kwota
5
695 900,00
345 900,00
350 000,00

5.

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom spoza sektora finansów
publicznych na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Kwota
2
3
4
5
RAZEM:
307 240,00
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią
010
01008
25 000,00
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754
75412
39 740,00
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
40 000,00
Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo852
85201
70 000,00
wychowawczej
Zadania w zakresie dożywiania-dystrybucja żywności z BŻ
852
85295
1 000,00

6.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.
1
1.
2.
3.
4.

926

92605

131 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
UZASADNIENIE
Uzasadnienie: Dochody w budżecie Gminy Babice
zwiększa się o kwotę 12 275 zł. W dziale 801 – Oświata
i wychowanie, z tytułu zwiększonych dochodów z opłat
za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości 3 658
zł. oraz z wynajmu lokali w wysokości 13 617 zł. Zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu darowizny pieniężnej
o kwotę 5 000 zł. W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł. na
modernizację sieci wodociągowej w Gminie Babice
w miejscowościach Zagórze, Wygiełzów i Babice.
W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11 590 zł. przeznaczoną na
dotację dla województwa małopolskiego, która zostaje
przesunięta do realizacji na rok 2012. Wydatki bieżące
na remonty dróg gminnych zwiększa się o 2 000 zł. na
remont ul. Stromej i Jagodowej - środki sołectwa Babice. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza
się wydatki bieżące o 2 000 zł. i przeznacza na wydatki
w dziale 710 – działalność usługowa na wydatki bieżące
na plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki
związane z pracami komisji urbanistycznej. Zmniejsza
się wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł. przeznaczone
na plany zagospodarowania przestrzennego na cmentarz w Mętkowie i Jankowicach. Wydatki bieżące na
cmentarze zmniejsza się o kwotę 8 410 zł. W dziale 750 –
Administracja publiczna , zmniejsza się wydatki bieżące
przeznaczone na promocję gminy o kwotę 2 100 zł.
i przeznacza się na działalność kulturalną w dziale 921 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przezna5711

czeniem na zwiększenie dotacji do GOK o kwotę 900 zł.
oraz na pozostałą działalność o kwotę 1 200 zł. na działalność kulturalną w sołectwie Zagórze. W dziale 801 –
Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 13 775 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową w Szkole Podstawowej w Babicach o kwotę
2 540 zł. w Szkole Podstawowej w Jankowicach o kwotę
644 zł. w Szkole Podstawowej w Metkowie o kwotę
621 zł. , w szkole Podstawowej Zagórze o kwotę 1 500 zł.
w Przedszkolu w Babicach o kwotę 2 500 zł. , w Przedszkolu Olszyny o kwotę 2 110 zł. z tego 2000 zł. na remont parkietu , w Przedszkolu Zagórze o 2 360 zł.
i w Pozostałej działalności o kwotę 2 000 zł. Z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmowanymi mieszkaniami. W dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 11 000 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna
w wydatkach majątkowych zmniejsza się o kwotę
120 425,70 zł. i zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości
120 425,70 zł. na budowę obiektu rekreacyjnego
w Olszynach kwota po przetargu mniejsza niż planowano. W roku 2012 do realizacji w wysokości 175 416,61 zł.
Zmniejsza się kwotę dotacji na zadania sportowe
o 192 zł. i zwiększa się wydatki statutowe o 192 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37327 –

Poz. 5712,5713

5712
5712

UCHWAŁA NR XV/102/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), 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.) Rada Gminy Babice,
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że podatek ten wynosi rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 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
gospodarczej – 20,30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 5,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,05 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,06 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a) obejmujących sieci wodno – kanalizacyjne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców gminy Babice- 0,5%,
b) pozostałych – 2%, wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy
Babice z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

5712

5713
5713

UCHWAŁA NR XV/103/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i 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, ze
zm.) Rada Gminy Babice uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
5713

trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 56,50 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37328 –

Poz. 5714

5714
5714

UCHWAŁA NR XV/104/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku
z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawa z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), i art. 6 ust. 9 ustawa
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy Babice uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomości stanowiący załącznik numer 2 do
niniejszej uchwały
§ 3. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku
rolnego stanowiący załącznik numer 3 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku
leśnego stanowiący załącznik numer 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Tracą moc uchwały Rady Gminy Babice: numer
XXV/184/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych i uchwała numer XXXVII/305/2005 z dnia
25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany niektórych wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37329 –

Poz. 5714
Załącznik Nr
N 1
do uchwały Nr
N XV/104/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada
list
2011 r.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37330 –

Poz. 5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37331 –

Poz. 5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37332 –

Poz. 5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37333 –

Poz. 5714

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37334 –

Poz. 5714
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/104/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37335 –

Poz. 5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37336 –

Poz. 5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37337 –

Poz. 5714

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37338 –

Poz. 5714
Załącznik Nr
N 3
do uchwały Nr
N XV/104/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek rolny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37339 –

Poz. 5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37340 –

Poz. 5714

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37341 –

Poz. 5714
Załącznik Nr 4
Załączn
do uchwały Nr
N XV/104/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek leśny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37342 –

Poz. 5714

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin
5714

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37343 –

Poz. 5715

5715
5715

UCHWAŁA NR XV/105/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Babice na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy Babice uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. Od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton i autobusów;
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
b) 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;
c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
d) od autobusów;
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe przeznaczone do ochrony
przeciwpożarowej z terenu Gminy Babice o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Babice
Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice oraz Uchwała Rady Gminy Babice nr VI/19/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice
Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
poniżej 12 ton i autobusów

Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 tony i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE
W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY
BABICE (w zł. od jednego pojazdu)
3
651,00
888,00
1 007,00
682,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

3.
4.1
4.2

– 37344 –

Poz. 5715

Przyczepa i naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
Autobus z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobus z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

272,00
817,00
1 419,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton

Lp.

RODZAJ I LICZBA OSI POJAZDU
SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU OBOWIAZUJĄCE W 2012 ROKU
NA TERENIE GMINY BABICE (w zł. od jednego pojazdu)

Zawieszenie osi pneumatyczne
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
(DMC)
i uznane za równoważne
1
2
3
1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1 066,00
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1 066,00
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1 360,00
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
1 360,00
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
1 656,00
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
1 656,00
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
1 656,00
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2 130,00
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2 130,00
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
2 130,00
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
898,00
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
910,00
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
1 233,00
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
1 957,00
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej
1 957,00

Inne systemy
zawieszenia osi
4
1 300,00
1 300,00
1 597,00
1 597,00
1 893,00
1 893,00
1 893,00
2 366,00
2 366,00
2 366,00
898,00
1 233,00
1 957,00
2 901,00
2 901,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37345 –

Poz. 5715
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
RODZAJ I LICZBA OSI POJAZDU SASTAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W 2012 ROKU NA TEREMOCHODOWEGO
NIE GMINY BABICE (w zł. od jednego pojazdu)
Lp.
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
(DMC)
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
1
2
3
4
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1 183,00
1 419,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1 419,00
1 656,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 656,00
1 893,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1 656,00
2 130,00
1.5 powyżej 36 ton
1 656,00
2 130,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1 419,00
2 070,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1 419,00
2 070,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2 010,00
2 838,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 4 listopada 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
RODZAJ I LICZBA OSI POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Lp.
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
(DMC)
1
2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4 powyżej 36 ton
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i więcej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej 38 ton i więcej

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY BABICE (w zł. od jednego pojazdu)
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4
409,00
545,00
545,00
545,00

545,00
817,00
817,00
817,00

817,00
817,00
1 066,00
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UCHWAŁA NR LIII/388/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
600 zł w tym dochody bieżące o kwotę 600 zł – jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1)
a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
61.192 zł z czego:
a1) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 41.172 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 3.270 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 37.902 zł;
a2) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę
20.020 zł jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej
uchwały;
2)
a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
61.400 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 61.400 zł,
b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
121.992 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 121.992 zł - jak w załączniku nr
2.2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2010
rok Nr XLVI/343/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2009 roku – zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/359/10 Rady
Gminy Biskupice z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwałą
Nr XLIX/363/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010 r., Uchwałą Nr L/371/10 Rady Gminy Biskupice
z dnia 19 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LI/375/10 Rady
Gminy Biskupice z dnia 8 kwietnia 2010 roku, Uchwałą
Nr LII/387/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010r i Zarządzeniem Nr 24/10 Wójta
Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2010 roku. Zarządzeniem
Nr 29/10 Wójta Gminy Biskupice z dnia 19 marca 2010 r.,
Zarządzeniem Nr 30/10 Wójta Gminy Biskupice z dnia
19 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy
Biskupice z dnia 8 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem
Nr 36/10 Wójta Gminy Biskupice z dnia 16 kwietnia 2010 r.,
Zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy Biskupice z dnia
22 kwietnia 2010 roku – wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy
Biskupice na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy
Biskupice na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2.1 Plan wydatków bieżących budżetu
Gminy Biskupice na rok 2010 - wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku Nr 2.2 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice na rok 2010 - wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej
uchwały,
5) załącznik Nr 8 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń
UZASADNIENIE
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
600 zł. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną
kwotę 122.592 zł. w tym:
-

-

-

-

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale
01017 „Ochrona roślin” o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale
60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę
11.400 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu województwa na współfinansowanie zadania: „Opracowanie wstępnego
studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4
nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej”.
w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 34.700 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” rozdziale
80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 400 zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz
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o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kompleksu sportowego w Bodzanowie
i w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 200 zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
w dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała
działalność” o kwotę 4.872 zł. z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pomocy administracyjnej w ramach robót
publicznych oraz założenia alarmu w Świetlicy
Środowiskowej w Jawczycach.
w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”
o kwotę 20.020 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną
kwotę 121.992 zł w tym:

-

-

Poz. 5716
w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale
70095 „ Pozostała działalność” działalność o kwotę
71.992 zł przeznaczoną na zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Trąbkach.
w dziale 801 rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 50.000 przeznaczoną na modernizację boisk przy szkołach podstawowych.

4. Ponadto wprowadza się zmiany w Limitach wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej polegające na wprowadzeniu zadania
pod nazwą „ Modernizacja kompleksu sportowego
w Bodzanowie – etap I ” o łącznych nakładach
300.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/388/10
Rady Gminy Biskupice
z dnia 13 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/388/10
Rady Gminy Biskupice
z dnia 13 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice Maria Ciastoń
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Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr LIII/388/10
Rady Gminy Biskupice
z dnia 13 maja 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr LIII/388/10
Rady Gminy Biskupice
z dnia 13 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Maria Ciastoń
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/388/10
Rady Gminy Biskupice
z dnia 13 maja 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Maria Ciastoń
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UCHWAŁA NR XII/130/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami
dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2011 - 2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 87 ust. 1, 3
i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze
zmianami) Rada Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata

2011 - 2015”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
o podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący:
Stefan Nawrot
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Załącznik
do uchwały Nr XII/130/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Igołomia
z dnia 25 października 2011 r.
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SPIS TREŚCI:
I. SPIS POJĘĆ
II. WSTĘP
III. UWARUNKOWANIA PRAWNE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
IV. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013
2. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020:
3. Wojewódzki Program Opieki Nad Zabytkami w Małopolsce na lata 2010 – 2013.
4. Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013:
5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego:
6. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013.
7. Powiatowy Program Opieki Nad Zabytkami 2009 – 2012
V. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (MPZP)
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na lata 2007 - 2015
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
VI. ZASOBY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY
1. Położenie i rys historyczny Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
2. Zabytki Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce wpisane do rejestru zabytków
3. Obiekty pod opieką konserwatorską
4. Pomniki przyrody w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce
5. Archeologia
VII. DIAGNOZA STANU OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE
VIII. CELE PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
IX. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW LEŻĄCYCH NA TERENIE GMINY
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. SPIS POJĘĆ
Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:
1) programie – rozumie się przez to „Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na
lata 2011-2015 ”.
2) konserwatorze zabytków – rozumie się przez to Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie.
3) rejestrze zabytków – rozumie się przez to rejestr zabytków prowadzony przez Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie.
II. WSTĘP
Na dziedzictwo kulturowe człowieka składają się dobra kultury i dobra natury. Zabytki – dawne materialne
i niematerialne dobra kultury są ważną częścią składową tego dziedzictwa. Ich ochrona została zadeklarowana jako
konstytucyjny obowiązek państwa, co zostało zapisane w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.” Zabytki są nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska jego życia.
Ich zachowanie, ochrona i konserwacja jest dziełem ważnym w interesie publicznym ze względu na znaczenie zabytków w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, jego kulturowej identyfikacji. Zabytki odgrywają również ważną rolę w sferze ekonomii i gospodarki. Czas przemian wpłynął negatywnie na stan zabytków. Poważnym problemem stał się brak środków i społecznego zrozumienia dla idei ochrony naszego dziedzictwa. Zmiany dokonane
w okresie transformacji sprawiły, że zabytki zostały oddane w prywatne ręce ludzi niejednokrotnie ratujących je
przed zagładą, ale także ludzi bardzo często niedoceniających ich wartości pozamaterialnych, nie potrafiących dobrze sprawować opieki gwarantującej ich przetrwanie. Brak centralnego zarządzania, przeobrażenia demograficzne,
w tym znaczny odpływ ludności ze wsi do miast, malejąca rola rolnictwa jako głównego źródła utrzymania czy
wreszcie upadek wielu zakładów przemysłowych nie pozostały obojętne dla aktualnego stanu zachowania wielu
obiektów zabytkowych. Jednocześnie, na skutek ogromnego wzrostu inwestycji budowlanych oraz powszechnej
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tendencji do globalizacji, zatarciu ulegają różnice pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kraju. Głównym
celem programu jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami, która jest istotną częścią dziedzictwa kulturowego, a także poprawa stanu zabytków w gminie, poprzez:
-

włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikającej z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy,
uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej,
zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego,
podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków.
Propozycje działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:

-

aktualizacja inwentaryzacji zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych we współpracy
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
bieżąca aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków,
- monitoring stanu i sposobów wykorzystania zabytków,
współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami, kościołami i innymi związkami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
promocja wartości materialnych oraz wartości niematerialnych, dziedzictwa kulturowego,
wypracowanie systemu pomocy finansowej, przeznaczonej na ratowanie zabytków poprzez:
• kary za zniszczenie bądź nieprawidłowe użytkowanie zabytków,
• kary za zniszczenie bądź nieprawidłowe użytkowanie zabytków,
• inne źródła.

-

prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa na wszystkich poziomach szkół za szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych,
współpraca z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych w zakresie ich ochrony.
III. UWARUNKOWANIA PRAWNE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Obowiązek opieki nad zabytkami nakładają na samorządy dwie ustawy:

-

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 7 pomiędzy zadaniami własnymi gmin wymienia
m.in. sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad nimi.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na organy samorządowe
obowiązek:
-

uwzględniania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju
gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu
gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
przekazywania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 dni przyjęte zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem lub zabytkiem
archeologicznym,
sporządzania na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu
środowiska.
Wojewódzki, powiatowy i gminny program jest przyjmowany w drodze uchwały przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Uchwałę podejmuje się po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Programy są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu za-
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rząd województwa, powiatu oraz wójt (burmistrz, prezydent) sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub gminy.
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytków są:
1)
2)
3)
4)

wpis do rejestru zabytków;
uznanie za pomnik historii;
utworzenie parku kulturowego;
ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, bądź decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie lotniska użytku publicznego.

O ile wpis do rejestru zabytków należy wyłącznie do kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a ustanowienie pomnika historii następuje w drodze rozporządzenia Prezydenta RP, to formy ochrony wymienione
w pkt 3 i pkt 4 należą wyłącznie do zadań gminy. Zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rada gminy, w celu ochrony krajobrazu oraz wyróżniających się jego elementów może podjąć uchwałę
o utworzeniu parku kulturowego. W tym miejscu należy wyjaśnić co to jest park kulturowy i jakie są skutki prawne
jego utworzenia. Pojecie parku kulturowego po raz pierwszy pojawiło się w ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami z 2003 r. Park został zdefiniowany jako przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka,
zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Celem utworzenia parku kulturowego jest zintegrowana ochrona wyjątkowych wartości kulturowych i krajobrazowych wraz z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
Uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego podejmuje się po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. W konsekwencji, zgodnie z art. 17 cyt. ustawy na terenie parku wprowadza się zakazy
i ograniczenia, które mogą dotyczyć:
-

prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej,
zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, niezwiązanych z ochroną parku kulturowego (z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz składowania lub magazynowania odpadów).

Wójt sporządza plan ochrony parku oraz obowiązkowo dla obszarów wchodzących w skład parku miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, w celu ochrony parku kulturowego rada gminy może powołać
jednostkę organizacyjną zarządzającą terenem parku. Granice parku kulturowego mogą przekraczać granice administracyjne gminy. Wówczas decyzja podejmowana jest na podstawie porozumienia pomiędzy sąsiadującymi gminami. Ponadto, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii
rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych, wpisanych do
rejestru i ich otoczenia, zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu
uwzględnia się zarówno w studium, jak i planie, o którym mowa powyżej. Powyższy zapis wyjaśnia cel prowadzenia
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wójt (burmistrz,
prezydent) prowadzi gminną ewidencję zabytków. W gminnej ewidencji powinny być ujęte zabytki nieruchome
wpisane do rejestru zabytków oraz inne zabytki, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wójt może również
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem włączyć do gminnej ewidencji obiekty dotychczas nie objęte
ochroną konserwatorską. Ewidencja jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych. Gminna ewidencja stanowi
bazę danych o dziedzictwie kulturowym gminy, zawierającą podstawowe informacje o stanie zachowania zabytków,
ich rodzajach, sposobie użytkowania, stanie własnościowym, lokalizacji, a przede wszystkim o stanie zachowania
i zagrożeniach.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie wymienia bezpośrednio ewidencji jako formy ochrony.
Nakłada natomiast obowiązek ochrony obiektów ewidencyjnych na etapie sporządzania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.
Działaniem mającym na celu ochronę prawną zabytków jest również umieszczanie na obiektach wpisanych do
rejestru zabytków znaków informacyjnych . Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami znak umieszcza właściwy dla miejsca położenia zabytku starosta, w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Umieszczanie znaku ma przede wszystkim na celu informowanie
o prawnej ochronie danej nieruchomości.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła szereg aktów wykonawczych w formie rozporządzeń, którymi są:
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Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego
na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków
archeologicznych (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 650),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony
zabytków (Dz. U. 2004 nr 75 poz. 706),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów
o cechach zabytków za granicę (Dz.U. 2004 nr 84 poz. 789),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego (Dz.U.
2004 nr 102 poz. 1066),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami" (Dz.U. 2004
nr 124 poz. 1304),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie
opieki nad zabytkami (Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1302),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2153),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2005 nr 112
poz. 940),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579).
IV. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013
Celem Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest wyznaczenie zadań oraz budowa priorytetów, realizowanych
przez Ministra Kultury przy współdziałaniu z innymi podmiotami w okresie 2004-2013. Do realizacji celów strategii
przewidziano trzy instrumenty. Są to:
-

inicjatywa ustawodawcza (działanie legislacyjne i instytucjonalne),
działania Ministra Kultury oparte na bazie związków integracyjnych formalnych i nieformalnych (porozumienia
,umowy),
Narodowe Programy Kultury.

2. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020:
System realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 opiera się na 11 programach operacyjnych Ministra Kultury. Programy te stanowią podstawę ubiegania się o środki Ministra Kultury na zadania z zakresu
kultury realizowane przez instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Jednym z programów jest Program operacyjny pn. „Dziedzictwo kulturowe”.
Program ten jest realizowany w ramach dwóch komplementarnych priorytetów: Priorytet 1 - Rewaloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych, podlegający Departamentowi Ochrony zabytków. Priorytet 2 - Rozwój kolekcji
muzealnych.
3. Wojewódzki Program Opieki Nad Zabytkami w Małopolsce na lata 2010 – 2013.
W Wojewódzkim Programie Opieki Nad Zabytkami na lata 2010 - 2013 przyjętym uchwałą nr LII/843/10 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad
zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013, zostały wymienione następujące zabytki z terenu Gminy Igołomia Wawrzeńczyce, które zostały uznane za szczególnie cenne, a mianowicie:
-

do obiektów o znaczeniu regionalnym - zabytków o dużym znaczeniu artystycznym i historycznym, będących
wybitnymi przykładami sztuki lub architektury, bądź zachowanego w niezmienionym kształcie krajobrazu kulturowego został zaliczony Pałac Wodzickich i kuźnia w Igołomi – zabytek o charakterze rezydencjonalnym;
jako proponowany park kulturowy wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
zapisano w Igołomi zespół kościoła parafialnego, plebanii oraz kompleks pałacowo- parkowy wraz z folwarkiem
i otwartym krajobrazem rolniczym doliny Wisły;
wśród proponowanych obiektów do objęcia ustawową formą ochrony, czyli wpisaniem do rejestru zabytków
wymieniono komorę celną nr 32, drewn., XIX/XX w Igołomi – niestety obiekt na dzień sporządzania niniejszego
Programu nie istnieje, został rozebrany.

4. Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013:
Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju prowadzonej na terenie regionu. W kierunkach polityki
województwa znajdują się założenia kluczowych programów, przewidzianych do realizacji w ramach Strategii
i Obszaru VII. Do podstawowych kierunków polityki należą:
-

Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
Rewaloryzacja i rewitalizacja układów urbanistycznych
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Odnowa zasobów wiejskich
Integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych
Formułowanie zasad ochrony i kształtowania strefy kulturowej
Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego:
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego województwa Małopolskiego został przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. Plan sporządzony został w trybie poprzedniej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym jednak z uwzględnieniem wielu wymagań nowej ustawy. Zasoby kulturowe województwa małopolskiego są świadectwem bogatej, wielowiekowej historii i tradycji tego terenu – ziemi krakowskiej,
która pomimo burzliwej historii i zmian granic zachowała swoją odmienność. Na bogate dziedzictwo kulturowe składają się zarówno zabytki architektury, budownictwa, sztuki, archeologii (sfera materialna), jak i tradycje oraz zwyczaje
(sfera niematerialna). Województwo małopolskie jest obszarem zasobnym w obiekty i zespoły zabytkowe. Zachowały
się tu liczne przykłady architektury sakralnej, wiele obiektów rezydencjonalnych, obronnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, zabytków techniki, etnograficznych oraz układy przestrzenne miast, wsi i uzdrowisk. Województwo małopolskie jest piątym pod względem liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków, po województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, i warmińsko-mazurskim. Nasycenie terenu województwa obiektami i zespołami
zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków jest bardzo duże (32 obiekty/100 km2). Małopolska zajmuje trzecie miejsce po województwie dolnośląskim (41 obiektów/100 km2) i opolskim (39 obiektów/100 km2). Jest to znacznie więcej,
niż przeciętnie w Polsce (21 obiektów/100 km2). Największym nasyceniem zasobami kulturowymi wyróżniają się Kraków (411 obiektów/100 km2) oraz Nowy Sącz (133 obiekty/100 km2) i Tarnów (90 obiektów/100 km2). Na pozostałym
obszarze województwa największe nasycenie zabytkami nieruchomymi występuje w powiatach: krakowskim
(47 ob./100 km2), wielickim (44 ob./100 km2), tatrzańskim (39 ob./100 km2), i proszowickim (38 ob./100 km2). Najsłabiej
nasycone są tereny powiatów: dąbrowskiego (5 ob./100 km2), suskiego (7 ob./100 km2), limanowskiego (10 ob./100 km2)
i brzeskiego (13 ob./100 km2). Duże nasycenie obiektami zabytkowymi powiatów otaczających Kraków podkreśla siłę,
z jaką od wieków oddziałuje ten najważniejszy ośrodek kultury niematerialnej i duchowej Małopolski. Niewiele mniejsze nasycenie zabytkami powiatu tatrzańskiego potwierdza, iż tradycje tego rejonu wciąż są żywe, a charakterystyczne
budownictwo nie jest spychane wyłącznie do skansenów. Na terenie Małopolski wyróżnić możemy:
-

8 zespołów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO (4 z nich zostały wpisane na listę UNESCO w dniu 3 lipca 2003 r.);
liczne obiekty i zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
bogaty zasób obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej;
historyczne układy urbanistyczne, ruralistyczne i uzdrowiskowe;
zespoły wiejskie o charakterze rezerwatów;
skanseny;
stanowiska archeologiczne.

6. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013:
Przyjęta w 2007 roku Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013 jako główne cele z zakresu
dziedzictwa kulturowego zakłada:
-

Zwiększenie skuteczności w zakresie finansowania zabytków kultury;
Zagospodarowanie nieczynnych lub zaniedbanych zabytków;
Inicjacja wspólnego działania trzech sektorów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
Zwiększenie aktywności powiatu w zakresie organizacji czasu wolnego dla osób dorosłych;
Zwiększenie zaangażowania osób dorosłych w życie społeczne powiatu;
Integracja społeczna mieszkańców powiatu.

7. Powiatowy Program Opieki Nad Zabytkami 2009 – 2012
Uchwałą z dnia 28 stycznia 2009 Rady Powiatu Krakowskiego został przyjęty Powiatowy Program Opieki Nad Zabytkami 2009 – 2012. Cele strategiczne programu to:
-

zwiększenie skuteczności ochrony i opieki nad zabytkami,
zagospodarowanie i/lub odnowa zabytków własnych powiatu,
podejmowanie działań na rzecz odnowy obiektów zabytkowych będących własnością powiatu (pozyskiwanie
funduszy, inwestorów, wykonywanie prac remontowych),
podnoszenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
zwiększenie społecznej opieki nad zabytkami,
ustanowienie społecznych opiekunów zabytków,
popieranie i współpraca przy tworzeniu systemu ochrony krajobrazu kulturowego – objęcie trwałą ochroną obszarów cennych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym,
ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach miejskich i wiejskich – inicjowanie działań w celu aktywnej
ochrony wybranych obiektów, dokumentujących tradycyjną zabudowę wiejską (architektura drewniana).
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UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (MPZP)
Paragraf 37 MPZP określa zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. MPZP w celu ochrony dóbr kultury wyznacza 3 strefy o zasięgu ustalonym na rysunku planu:
1. Strefę ochrony stanowisk archeologicznych- obejmującą stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, podlegające całkowitej ochronie i nadzorowi Wojewódzkiemu Oddziałowi Państwowej Służby
Ochrony Zabytków. Wszelkie prace terenowe prowadzone w ich granicach lub sąsiedztwie wymagają zgłoszenia
i ustalenia indywidualnych warunków ich ochrony. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego;
1) Igołomia;
stanowisko archeologiczne nr 1- osada i cmentarzysko, nr rejestru 1029/69
2) Stręgoborzyce;
stanowisko archeologiczne nr 4- osada, nr rejestru 1241,
stanowisko archeologiczne nr 6- osada, nr rejestru 1242,
3) Zofipole;
stanowisko archeologiczne nr 1- osada, nr rejestru 1017/69,
4) Żydów;
Stanowisko nr 255 na obszarze AZP 101- 59- nr rejestru 1235.
2. Strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej- obejmującą zespoły i obiekty zabytkowe wraz z ich najbliższym otoczeniem, wpisane do rejestru zabytków woj. małopolskiego tj:
1) Dobranowice; zespół kościoła par. pw Znalezienia Krzyża Świętego wraz z cmentarzem przykościelnym, usytuowaną w jego obrębie kryptą oraz starodrzewem wysokim, ogrodzeniem cmentarza przykościelnego wraz ze
schodami prowadzącymi do kościoła i na cmentarz do kaplicy cmentarnej. Zespół wpisany do rejestru zabytków
w granicach działki nr 260 w całości i części działki nr 261, na której położona jest kaplica cmentarna, pod numerem A- 635, decyzją nr OZ-IV-35/91 z 06.06.1991 roku,
2) Igołomia;
zespół kościoła par. pw Narodzenia NMP, dzwonnica, otoczenie w granicach cmentarza przykościelnego. Zespół wpisany do rejestru zabytków pod nr A- 69, decyzją L.KL.V-WK-101/6/61 z 18.05.1961 r.
zespół pałacowo- parkowy (pałac, kuźnia, park z aleją dojazdową), wpisany do rejestru zabytków nr A-501,
decyzją nr OZ-IV-9/85 z dnia 07.03.1985 r.,
kuźnia na terenie d. Folwarku przy zespole pałacowym, wpisana do rejestru zabytków nr A-605, decyzją nr
OZ-IV-34/69 z dnia 31.07.1989 r.
3) Wawrzeńczyce;
zespół kościoła par. pw. śś Zygmunta i Marii Magdaleny oraz dzwonnica, najbliższe otoczenie w granicach
ogrodzenia wraz z drzewostanem. Zespół wpisany do rejestru zabytków nr A-375, decyzją z dnia 07.06.1972
r. nr KL.IV-680/303/72.
W ramach strefy obowiązuje zasada konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji. Tereny nie zainwestowane
i nieokreślone w planie jako budowlane, objęte są zakazem wprowadzania jakichkolwiek inwestycji. Wszelkie działania w obrębie strefy, w tym dotyczące zmian własności, podziału zabytkowych zespołów i działań inwestycyjnoprojektowych na terenach i obiektach położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie- wymagają uzgodnienia
z Wojewódzkimi Służbami Ochrony Zabytków.
3. Strefę częściowej ochrony konserwatorskiej- park krajobrazu kulturowego i naturalnego. W obrębie tej strefy
obowiązuje zasada zachowania historycznego układu ruralistycznego i zespołów architektoniczno- przestrzennych,
a także krajobrazu o charakterze zbliżonym do naturalnego. Działalność inwestycyjna (zabudowa lub zmiany
w ukształtowaniu terenu), z wyłączeniem realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zabudowy
zagrodowej, podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i Konserwatorem Przyrody.
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na lata 2007 - 2015
W rozdziale 2.8.7 Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na lata 2007 – 2015 zostały wymienione zabytki i obiekty o wartości zabytkowej, znajdujące się w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce.
W rozdziale 6.3.3 został określony jako cel strategiczny gminy: „Budowa turystycznego wizerunku Gminy poprzez
ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz aktywną promocję jej
walorów”, gdzie wymienia się renowację, odnowę, utrzymanie kapliczek, krzyży i figur przydrożnych.
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
Przyjęty w dniu 30 września 2010 roku dokument przytacza ustalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Igołomia – Wawrzeńczyce na lata 2007 – 2015, która postuluje ochronę dziedzictwa kulturowego. Gmina IgołomiaWawrzeńczyce posiada liczne walory kulturowe, które umożliwiają rozwijanie działalności o charakterze turystycznym. Na jej terenie znajduje się kilkanaście obiektów o wysokich walorach architektonicznych i historycznych. Zachowane tradycyjne formy budownictwa zagrodowego, kapliczki, pomniki i inne elementy małej architektury, stanowiska archeologiczne, zespoły parkowe oraz historyczne układy osadnicze stanowią niewątpliwie dużą atrakcję
dla miłośników sztuki.
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Na obszarze Gminy zachowanych jest wiele obiektów, w tym obiektów małej architektury posiadających wartości kulturowe. Wymienić należy następujące grupy obiektów:
-

Budynki mieszkalne
Budynki gospodarcze
Kapliczki, krzyże przydrożne.
Do najważniejszych obiektów zabytkowych i cmentarzy należą nie wpisane w rejestr zabytków:

-

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Wojciecha w Pobiedniku Małym,
Cmentarz w Pobiedniku Małym,
Szkoła w Stręgoborzycach,
Pozostałości Zespołu Dworskiego w Tropiszowie.
VI. ZASOBY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY

1. Położenie i rys historyczny Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce należy do makroregionu zwanego Niziną Nadwiślańską, będącego częścią Kotliny Sandomierskiej. Położona jest na wschód od Krakowa przy drodze krajowej nr 79 do Sandomierza,
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły. Należy do województwa małopolskiego i powiatu ziemskiego krakowskiego. Posiada bardzo dobre połączenie z miastem Kraków liniami autobusowymi oraz siecią prywatnych mikrobusów.
Przez gminę przebiega granica między Wyżyną Małopolską a Kotliną Podkarpacką. Wyżyna Małopolska, głównie jej
fragment-Płaskowyż Proszowicki kończy się nadwiślanym tarasem, którego krawędź znajduje się kilkadziesiąt metrów od nurtu Wisły na granicy z gminą Nowe Brzesko i około 3 km w rejonie Pobiednika Wielkiego. Obszary położone poniżej tarasu, to dawne tereny zalewowe Wisły. Stąd ustawiczne zagrożenie powodziowe sołectw tam położonych: Pobiednika Małego, Koźlicy, Odwiśla i kilku przysiółków Igołomi, Złotnik i Wawrzeńczyc. Koryto Wisły znajduje się 184-183 m.n.p.m. Największe wzniesienia w rejonie Dobranowic sięgają 256 m.n.p.m. Przepływające przez
gminę potoki: Kościelnicki, Ropotek, Rudnik tworzą dna łęgowych dolin znajdujących się na ogół 40-60 metrów
poniżej sąsiednich pagórków. Charakterystyczny dla rzeźby terenu gminy jest brak lasów. Przyczyną tego jest to, że
tereny te tysiące lat temu tworzyły enklawy stepowe, charakterystyczne np. dla Lubelszczyzny lub Podola na Ukrainie, z rzadka porośniętymi liściastymi zagajnikami i krzewami. Natomiast tereny nadwiślańskie, to dawne moczary
i zagajniki wiązowo-wierzbowe. Teren na którym leży dzisiejsza gmina Igołomia-Wawrzeńczyce to obszar zamieszkiwany już w pradawnych czasach. Pierwsi osadnicy przybyli tutaj z południa w epoce neolitu - ok. 6000 lat p.n.e.
Wyposażenie grobów popielicowych, kości, amfory, skorupy, naczynia ceramiczne, ozdoby i narzędzia pracy ludzi
sprzed 5 tysięcy lat można zobaczyć w pracowni archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, która mieści się
w klasycystycznym pałacu w Igołomi. Wzdłuż lewobrzeżnego tarasu Wisły, stwierdzono liczne ślady intensywnej
działalności człowieka z późnej fazy okresu przedrzymskiego oraz rzymskiego. Ślady te w pozostałości osad stwierdzono m.in. w Mogile, Pleszowie, Igołomi i Wawrzeńczycach. Występowały one prawie zawsze nad brzegami rzek,
stwierdzono, że często na terenie odznaczającym się naturalnymi walorami obronnymi jak w Igołomi. Rozmieszczenie osadnictwa świadczy o znacznej gęstości zaludnienia. Część osad była zamieszkiwana nieprzerwanie do późnego okresu lateńskiego, późny okres rzymski czyli przez około 500 lat. Podstawowym zajęciem ludności było rolnictwo, poświadczają to znaleziska roślin uprawnych oraz narzędzi rolnych, żniwnych i innych związanych z produkcją
rolną. W związku z rozwojem metalurgii żelaznej używano już wówczas w tych okolicach szeregu narzędzi rolniczych
takich jak: radlice, sierpy, półkoski, a także kamienne żarna obrotowe do przemiału zboża. Gmina IgołomiaWawrzeńczyce to gmina typowo rolnicza, o rzeźbie terenu falistej, falisto-pagórkowatej i płaskiej. Tereny bardzo
korzystne dla potrzeb produkcji rolnej. Obszar ten zbudowany jest ze skał różnego pochodzenia geologicznego
i z różnych okresów geologicznych. Najstarszymi utworami geologicznymi są utwory mioceńskie. Zwykle występują
na silnych stokach, gdzie skutek rozmycia pokrywy lessowej zostały odsłonięte i stanowią podłoże do tworzenia się
gleb brunatnych iłowych i gliniastych. Zajmują one niewielki obszar , bo około 5 ha we wsiach Dobranowice
i Rudno Górne. Największy obszar zajmują na terenie gminy utwory lessowe bo około 3347 ha. Młodymi współcześnie tworzącymi się są utwory holoceńskie - aluwia rzeczne i deluwia. Aluwia rzeczne - powstały poprzez stopniowe
nawarstwienie naniesionych przez wody rzeczne części ziemistych , tworząc w dnach dolin rzecznych tarasy. Zajmują obszar około 1688ha, głównie w dolinie rzeki Wisły. Deluwia - powstały drogą zmywania materiału glebowego ze
stoków i zboczy w obniżenia terenu i zajmują obszar około 477ha. Wśród gruntów ornych duży udział mają gleby
pierwszej (798 ha) i drugiej (1338 ha) klasy bonitacyjnej, co stanowi 46,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych.
Gleby klasy IIIa i IIIb zajmują 1383 ha tj. 34,6% gruntów ornych. Z całej powierzchni użytków rolnych ok. 3929 ha tj.
63% posiadają właściwe stosunki wilgotnościowe. Zaliczono tu gleby wytworzone z lessów na terenach równych.
Są to gleby najodpowiedniejsze do produkcji rolnej. Niewielki obszar, bo około 161 ha tj. 3% ogólnej powierzchni
użytków rolnych zajmują gleby o okresowym niedoborze wilgoci, która w znacznym stopniu ogranicza możliwości
produkcyjne gleb, zwłaszcza w latach suchych o niekorzystnym rozkładzie opadów.
2. Zabytki Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce wpisane do rejestru zabytków.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce posiada liczne walory kulturowe, które umożliwiają rozwijanie działalności
o charakterze turystycznym. Na jej terenie znajduje się kilkanaście obiektów o wysokich walorach architektonicznych
i historycznych. Zachowane tradycyjne formy budownictwa zagrodowego, kapliczki, pomniki i inne elementy małej
architektury, stanowiska archeologiczne, zespoły parkowe oraz historyczne układy osadnicze stanowią niewątpliwie
dużą atrakcję dla miłośników sztuki.
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Do rejestru zabytków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zostało wpisanych
5 obiektów z terenu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, które zestawiono poniżej:
Lp.

Adres

Nazwa

1

Dobranowice

2

Igołomia

3
4
5

Igołomia
Igołomia
Wawrzeńczyce

Kościół par. p.w. Znalezienia Krzyża Św., cmentarz przykościelny,
ogrodzenie cmentarza, kaplica cmentarna z kryptą, drzewostan
Kościół par. p.w. Narodzenia NP Marii, dzwonnica, cmentarz
przykościelny
Zespół pałacowy: pałac, kuźnia, park z aleją dojazdową
Kuźnia w zespole pałacowym
Kościół par. p.w. śś. Zygmunta i Marii Magdaleny, dzwonnica,
otoczenie, drzewostan

Data
powstania
6.06.1991

Nr
rejestru
A-632

18.05.1961

A-69

07.03.1985
31.07.1989
07.06.1972

A-501
A-605
A-375

3. Obiekty pod opieką konserwatorską
Na obszarze Gminy zachowanych jest wiele obiektów, w tym obiektów małej architektury posiadających wartości kulturowe. Wymienić należy następujące grupy obiektów:
-

Budynki mieszkalne
Budynki gospodarcze
Kapliczki, krzyże przydrożne.
Do najważniejszych obiektów zabytkowych i cmentarzy nie wpisanych w rejestr zabytków należą:

-

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Wojciecha w Pobiedniku Małym,
Cmentarz w Pobiedniku Małym,
Szkoła w Stręgoborzycach,
Pozostałości Zespołu Dworskiego w Tropiszowie.

Po przeanalizowaniu bazy wojewódzkiej ewidencji zabytków w formie kart, jej weryfikacji ze stanem „na gruncie” i ponownych uzgodnieniach z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ustalono, że na terenie
Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce znajduje się 71 obiektów o szczególnych walorach architektonicznych, które bezwzględnie należy umieścić w Gminnej Ewidencji Zabytków. Większość z nich to domy i zagrody drewniane, kapliczki
i inne obiekty. Poniżej wyszczególnione zostały obiekty zabytkowe, znajdujące się na terenie gminy
z uwzględnieniem ich lokalizacji: Dobranowice
LP

Nr karty

zabytek

położenie

1
2
3
4
5

1/ 871
2/ 871
3/ 871
4/ 871
5/ 871

Dz. 259
Dz. 259
Dz. 259
Dz. 260
Dz. 260

6
7

6/ 871
7/ 871

Plebańskie budynki gospodarskie: szopa
Studnia w zespole plebańskim
Kaplica cmentarna
Kościół Parafialny p.w. Krzyża Świętego
Zespół Kościelny Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Krzyża
Świętego
Dawny dwór
Zespół dworski

nr
porządkowy
38
38
38
38
38

Dz. 347
Dz. 365/1;
365/6

18
19

Igołomia
LP
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nr karty
8/871
9/871
10/871
11/871
12/871
13/871
14/871
15/871
16/871
17/871
18/871
19/871
20/871
21/871

zabytek
Kościół Parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Zespół kościelny kościół par., dzwonnica, ogrodzenie
Dzwonnica
Kaplica cmentarna
Kapliczka Luborzyczka
Cmentarz choleryczny
Kuźnia w zespole pałacowym
Pałac
Park w zespole pałacowym
Stodoła nr 1 w d. folwarku dworskim
Spichlerz w d. folwarku dworskim
Stodoła nr 2 w d. folwarku dworskim
Dom
Chałupa

położenie
Dz. 837/2
Dz. 837/2
Dz. 837/2
Dz. 736
Dz. 206
Dz. 217/2
Dz. 637/26
Dz. 638/2
Dz. 638/2
Dz. 637/27
Dz. 637/22
Dz. 640/15
Dz. 868/2
Dz. 893

nr porządkowy
124
124
124

190
190
190

13
77
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Odwiśle:
LP
22

Nr karty
22/871

zabytek
Kapliczka p.w. NMP Królowej Polski

położenie
Dz. 219

nr porządkowy
18

Pobiednik Mały:
LP
23
24

Nr karty
23/871
24/871

zabytek
Dzwonnica przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wojciecha
Cmentarz parafialny

położenie
Dz. 526
Dz. 16

nr porządkowy
22

25
26

25/871
26/871

Kościół Parafialny p.w. Świętego Wojciecha
Dom

Dz. 526
Dz. 435/2

22
56

Stręgoborzyce:
LP
27
28
29
30
31

Nr karty
27/871
28/871
29/871
30/871
31/871

zabytek
Dawny park dworski „Tomaszów”
Budynek dawnej obory na folwarku dworskim
dawna Szkoła Podstawowa
Chałupa gliniano - drewniana
Dawna cegielnia

położenie
Dz. 704/1
Dz. 703/11
Dz. 502
Dz. 562
Dz. 805

nr porządkowy
100
47
61

Tropiszów:
LP
32
33

Nr karty
32/871
33/871

zabytek
Park Dworski
Dwór

położenie
Dz. 392/17
Dz. 392/18

nr porządkowy

Wawrzeńczyce:
LP

Nr karty

34
35
36
37

34/871
35/871
36/871
37/871

38
39
40
41
42

38/871
39/871
40/871
41/871
42/871

43
44
45
46

43/871
44/871
45/871
46/871

zabytek

położenie

Kościół Parafialny p.w. św. Marii Magdaleny i św. Zygmunta
Ogrodzenie kościelne wraz z bramą
Plebania
Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny i św.
Zygmunta
Dzwonnica przy kościele parafialnym
Wikarówka
Cmentarz parafialny
Kapliczka drewniana
Plebańskie budynki gospodarcze, budynek inwentarski i stodoła
murowana
Cmentarz choleryczny
Chałupa
Dom
Dom

Dz. 824
Dz. 824
Dz. 814
Dz. 824

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

47/871
48/871
49/871
50/871
51/871
52/871
53/871
54/871
55/871
56/871
57/871
58/871
59 /871
60 /871
61/871

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Chałupa
Chałupa
Chałupa
Dom

Dz. 429/2
Dz. 435/2
Dz. 469/4
Dz. 540/2
Dz. 535/4
Dz. 539/7
Dz. 551/2
Dz. 559/4
Dz. 974/3
Dz. 976/2
Dz. 963/4
Dz. 843/2
Dz. 841/2
Dz. 200
Dz. 770

47
50
62
92
89
91
102
109
132
130
142
155
157
244
260

Dz. 824
Dz. 826
Dz. 374/2
Dz. 465/4
Dz. 814
Dz. 323/4
Dz. 367/3
Dz. 355/2
Dz. 357/3
357/4

nr
porządkowy
387
387
387
387
387
387
60
387

24
30
29
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Dz. 1448
Dz. 911/1
Dz. 873
Dz. 811

277
354
363
391

Złotniki:
LP
66
67
68
69
70

Nr karty
66/871
67/871
68/871
69/871
70/871

zabytek
Dom
Dom
Dom
Chalupa
Była Szkoła Podstawowa

położenie
Dz. 200/3
Dz. 204/2
Dz. 211/2
Dz. 384
Dz. 132

nr porządkowy
4
7
14
88
77

Zofipole:
LP
71

Nr karty
71/871

zabytek
Dom

położenie
Dz. 239/2

nr porządkowy
13

Nie zachowały się obiekty zabytkowe w sołectwach: Koźlica, Pobiednik Wielki, Rudno Górne, Wygnanów, Żydów. Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym; winna być uzupełniana, aktualizowana i weryfikowana.
Ewidencją zostały objęte zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych
i krajobrazowych.
4. Pomniki przyrody w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce
Na obszarze Gminy znajdują się 4 pomniki przyrody – 3 drzewa i uznane za pomnik przyrody zadrzewienie
śródpolne w formie drzewostanu - pozostałość naturalnej dębiny Puszczy Niepołomickiej (objęte ochroną stosunkowo niedawno – Zał. nr 1 do Rozp. Nr 7 Wojewody Małopolskiego, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 85, poz.1086,
Kraków, dnia 23 kwietnia 2004 r.).
Pomniki przyrody znajdujące się w obszarze Gminy:
Rodzaj obiektu
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk
Zadrzewienie śródpolne w formie drzewostanu - pozostałość naturalnej dębiny
Puszczy Niepołomickiej - pow. 2,74 ha

Lokalizacja
przy kościele w Wawrzeńczycach
w lesie w Stręgoborzycach
w lesie w Stręgoborzycach
Pobiednik Mały, dz. nr 309,

Pomniki przyrody stanowią szczególną formę ochrony indywidualnej w drodze uznania. Są pojedyncze twory
przyrody żywej lub nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Dęby szypułkowe są
drzewami niezwykle długowiecznymi. Zazwyczaj dożywają one wieku 500 lat. Są to potężne drzewa, dorastają do
wysokości 20-30 m a nawet 50 m. Rosną pojedynczo, wykształcają szeroką koronę, krótki pień i grube konary. Ich
drewno jest ciężkie, twarde i bardzo trwałe. Buki – to drzewa wolno rosnące, dożywa jednak do 350 lat. Ma szeroką,
gęstą i kopulastą koronę. Ma ciemnopurpurowe liście. Jest to odmiana cenna ze względu na powolny wzrost
i efektowne zabarwienie liści. Kora tego gatunku jest w młodości szarozielona, a następnie popielatoszara, aż ostatecznie przybiera barwę srebrzyście szarą. Buki należą bez wątpienia do najpiękniejszych polskich drzew parkowych
i leśnych. Świeża, soczysta zieleń liści buków w maju stanowi niezwykle mocny akcent wiosny. Z kolei jesienne
ulistnienie tych drzew zachwyca intensywnością barw, w których dominują tony żółci, pomarańczy, czerwieni
i brązu.
W odniesieniu do pomników przyrody w ustaleniach planu należy uwzględnić zapisy Rozporządzenia
Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r. (dokument ustanawiający), które stanowi zakaz prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie obiektu, a w szczególności:
-

wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości na chronione obiekty oraz w ich
bezpośrednim otoczeniu,
palenia ognisk w ich otoczeniu,
budowy lub nadbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji mogących
spowodować zmianę charakteru pomnika,
niszczenia i uszkadzania szaty roślinnej występującej na obiektach chronionych i w ich bezpośrednim otoczeniu,
wycinania, niszczenia i uszkadzania drzew,
niszczenia gleby i zmiany sposobu jej użytkowania wokół drzew w promieniu 15 m od pnia, na składowiska,
budowle i ciągi technologiczne.

5. Archeologia
Na terenie Gminy znajduje się 52, uznanych za ważne, stanowisk archeologicznych, w tym unikatowe stanowisko
pieców garncarskich i hutniczych (dymarki), które dobitnie świadczą o bogatej historii tej ziemi już w czasach prehi-
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storycznych. Ze względu na jej walory, m.in. glebowe, wieś Zofipole słynęła z ośrodka produkcji ceramicznej oraz
z wytopów żelaza i rudy darniowej. W poniżej tabeli zostały ujęte najbardziej aktualne dane pochodzące z 2010 roku,
przekazane przez Pracownię Archeologiczną PAN.
Wykaz ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sołectwo
Rudno Górne
Stręgoborzyce

Dobranowice

Wawrzeńczyce

Nazwa i nr stanowiska
Rudno Górne nr 8
Stręgoborzyce nr 1
Stręgoborzyce nr 2
Stręgoborzyce nr 3
Stręgoborzyce nr 4
Stręgoborzyce nr 5
Stręgoborzyce nr 6-8
Stręgoborzyce nr 9
Stręgoborzyce nr 10
Stręgoborzyce nr 16
Stręgoborzyce nr 19
Stręgoborzyce nr 22
Stręgoborzyce nr 25
Dobranowice nr 4
Dobranowice nr 5
Dobranowice nr 8
Dobranowice nr 9-10
Dobranowice nr 11
Wawrzeńczyce nr 02
Wawrzeńczyce nr 04-05-06-07-42
Wawrzeńczyce nr 08-10-11
Wawrzeńczyce nr 12-13

23
24
25
26
27

Wawrzeńczyce nr 14-15
Wawrzeńczyce nr 17-18-19-20-21-22
Wawrzeńczyce nr 24-25-26-27-28-29
Wawrzeńczyce nr 30
Wawrzeńczyce nr 32-33-35-55

28
29

Wawrzeńczyce nr 37-38-39-40-56-57-59
Wawrzeńczyce nr 41

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wawrzeńczyce nr 44
Wawrzeńczyce nr 45
Złotniki nr 01
Złotniki nr 02
Złotniki nr 05-06
Złotniki nr 07-11
Igołomia nr 01-07-11
Igołomia nr 04
Igołomia nr 05-14-16/02
Igołomia nr 09-10
Igołomia nr 21
Zopfipole nr 01-03-04-10
Zopfipole nr 05
Zopfipole nr 06
Zopfipole nr 14
Tropiszów nr 01
Tropiszów nr 02
Tropiszów nr 10
Pobiednik Wielki nr 01
Pobiednik Wielki nr 02-22
Pobiednik Wielki nr 03-07-08

Złotniki

Igołomia

Zopfipole

Tropiszów

Pobiednik Wielki

Opis
cmentarzysko neolityczne
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
cmentarzysko prahistoryczne
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa

osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa, cmentarzysko wczesnośredniowieczne
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa, cmentarzysko prahistoryczne
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada neolityczna, kurhan prahistoryczny
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
osada wielokulturowa
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osada wielokulturowa
osada wielokulturowa

VII. DIAGNOZA STANU OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE
W Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce znajduje się 5 obiektów wpisanych do rejestru zabytków i 71 obiekty wpisane do ewidencji zabytków. W zdecydowanej większości w/w obiekty stanowią własność prywatną lub kościelną.
Własność komunalną stanowią tyko 4 obiekty znajdujące się na gruntach Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce:
1) była szkoła w Stręgoborzycach
2) była szkoła w Złotnikach
3) las – były park dworski „Tomaszów – w Stręgoborzycach”
4) kapliczka w Igołomi – Luborzyczka.
Wśród obiektów leżących na gruntach Skarbu Państwa wymienić należy Zespół Pałacowy w Igołomi, który
utrzymany jest w stanie bardzo dobrym. W przeciwieństwie do niego, dawny dwór w Tropiszowie, zlokalizowany na
terenie nieruchomości, należącej do Skarbu Państwa, wymaga podjęcia natychmiastowych działań mających na
celu ochronę przed dalszą dewastacją, a w perspektywie należy przeprowadzić jego rewitalizację. Obiekt jest
w ruinie, nie jest zabezpieczony. Jego stan grozi powaleniem ścian i zniszczeniem zabytku.
Wśród wymienionych w rozdziale VI obiektów zabytkowych w najlepszym stanie są obiekty sakralne, a wiec zespoły kościelne i cmentarze, które wyposażone są w systemy alarmowe. Brakuje im jednak monitoringu wizyjnego
oraz innych zabezpieczeń technicznych. W dobrym stanie technicznym znajdują się domy, które nadal zamieszkują
ich właściciele. Obiekty te mają uregulowany stan prawny, a właściciele dbają o ich stan techniczny. Stan obiektów
wpisanych do ewidencji zabytków, a także cennych obiektów znajdujących się poza rejestrami konserwatora zabytków nie jest dokładnie znany i wymaga szczegółowego badania oraz ich inwentaryzacji.
VIII. CELE PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
1. Aktualizacja i uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ)
1)
2)
3)
4)

Dokonanie przeglądu w terenie oraz weryfikacja rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków;
Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wszystkich istniejących obiektów;
Określenie stanu technicznego obiektów z ewidencji zabytków;
Uzupełnienie kart ewidencyjnych w GEZ obiektów o uzyskane dane i dokumentację fotograficzną.

2. Inwentaryzacja obiektów małej infrastruktury sakralnej (przede wszystkim kapliczek i krzyży przydrożnych)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dokonanie przeglądu obiektów małej infrastruktury sakralnej w terenie;
Wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich istniejących obiektów;
Uzyskanie informacji na temat historii obiektów;
Ustalenie szczegółowej lokalizacji obiektów na działkach gruntowych oraz właścicieli gruntów;
Utworzenie kart ewidencyjnych;
Skierowanie wniosków o wpisanie najciekawszych obiektów do rejestru zabytków.

3. Oznakowanie obiektów zabytkowych i określenie zasad ich udostępniania
1) Uzupełnienie oznakowania obiektów;
2) Oznakowanie innych ciekawych obiektów w Gminie;
3) Wprowadzenie dodatkowego oznakowania na drogach gminnych i powiatowych, w celu ułatwienia dojazdu
do obiektów zabytkowych;
4) Ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych zasad ich udostępniania.
4. Podejmowanie działań w zakresie odnowy zabytków
1) Informowanie właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków na odnowę zabytków;
5. Inwentaryzacja i zabezpieczenie zabytkowych nagrobków na cmentarzach parafialnych
1) Inwentaryzacja wspólnie z parafiami zabytkowych nagrobków;
2) Wspieranie działań mających na celu odnowę i zabezpieczenie zabytkowych nagrobków.
6. Edukacja i promocja zabytków Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
1)
2)
3)
4)

Publikacja na stronie internetowej Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce kart ewidencyjnych zabytków;
Zbieranie materiałów archiwalnych (stare zdjęcia, mapy) dotyczących Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce;
Wspieranie inicjatyw dążących do rewaloryzacji obiektów zabytkowych;
Włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zlokalizowanych na terenie gminy.

7. Realizacja i kontrola zapisów dotyczących opieki i ochrony zabytków, zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
1) Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy;
2) Przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących w strefach ochrony konserwatorskiej;
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3) Dopasowanie współczesnych programów mieszkalno-usługowych do historycznej funkcji obiektów
i zespołów zabytkowych, poprzez adaptacje, rozbudowę i przebudowę.
Państwo realizuje swoje obowiązki względem zabytków między innymi za pośrednictwem organów samorządowych różnego szczebla. W tym względzie władzom gminy, przypisana została istotna rola w kreowaniu ochrony
dziedzictwa kulturowego na podległych im terenach. Gminy z jednej strony są właścicielem dużej ilości dóbr kultury
materialnej, z drugiej strony dysponują aparatem administracyjnym umożliwiającym prowadzenie właściwej polityki względem tej sfery życia publicznego.
Ustawa o ochronie zabytków jako zadanie własne gminy, wprowadziła obowiązek sporządzania przez samorządy
gminne gminnych programów opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 87 tej ustawy wójt na okres 4 lat sporządza taki
program. Celem tego programu, opracowywanego w oparciu o gminną ewidencję zabytków jest stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Strategia ta ma być realizowana w 4- letnich cyklach – etapach, środkami optymalnymi, dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi (zapisy dotyczące ochrony zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego) jak też finansowymi (przeznaczenie pewnej części budżetu gminy na ochronę zabytków). Kierunek podejmowanych przez gminę
działań, mających na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego, określa gminny program opieki nad
zabytkami.
IX. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW LEŻĄCYCH NA TERENIE GMINY
1. Aktualizacja ewidencji gminnej po dwóch latach obowiązywania programu, polegająca na wykreśleniu
z ewidencji obiektów nieistniejących i gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości
otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp.) oraz wprowadzeniu nowych obiektów, dotąd nie objętych
ewidencją, a posiadających wartości zabytkowe, ważne dla kulturowej tożsamości regionu.
2. Kierowanie właścicieli obiektów zabytkowych do instytucji wdrażających i pomagających pozyskiwanie środków
finansowych z zakresu ochrony zabytków (Ministerstwo Kultury, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
3. Rozpatrywanie przez Radę Gminy wniosków o udzielaniu dotacji z budżetu gminy na prace remontowe
i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (dotacje mogą być udzielane wyłącznie osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie
gminy oraz wykażą się wkładem własnym na wykonanie prac).
4. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej w miarę potrzeb określi wysokość środków przeznaczonych na
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
i gminnej ewidencji zabytków.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce sporządzi w roku
2013 i 2015 sprawozdania, które zostaną przedstawione Radzie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. W roku 2015 rozpoczęte zostaną przygotowania do opracowania i przyjęcia w roku 2016 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami
na lata 2016-2019. Poprzez prowadzenie właściwej polityki władze samorządowe mogą i powinny wytyczać oraz
kreować właściwe postawy obywateli wobec zachowanego dziedzictwa.
Do najważniejszych zadań w tym względzie należy:
1. Edukacja mieszkańców w zakresie konieczności ochrony miejscowego dziedzictwa kulturowego. Propagowanie
idei poszanowania lokalnej specyfiki budowlanej i zachowania ciągłości tradycji. Wskazane są takie inicjatywy
jak tworzenie ścieżek edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, mające na celu uświadomienia roli zabytków
w krajobrazie kulturowym.
2. Wskazywanie i promowanie najlepszych inwestycji związanych z zabytkami.
3. Administracyjne egzekwowanie rygorów określonych między innymi w planach zagospodarowania przestrzennego, głównie w zakresie wysokości zabudowy, jej charakteru i funkcji, a także ochrony wyznaczonych obszarów
i budynków. Ważną rzeczą jest również skuteczna egzekucja prawa budowlanego, a co za tym idzie walka
z samowolami budowlanymi. To właśnie prawdopodobnie samowole budowlane przyczyniły się do utraty
cech zabytkowych przez znaczną część budynków. Należą do nich głównie wymiany okien, najczęściej wiążące
się z poszerzeniem otworów, zmiany kształtu dachu, dowolny dobór poszycia, zbijanie tynków i docieplanie
kosztem podziałów architektonicznych wystroju.
4. Ochrona i promocja odrębnych cech lokalnych, pielęgnacja tradycji oraz poszanowanie dla technicznego
i przemysłowego dziedzictwa gminy.
5. Rozwój i promocja walorów turystycznych, z wykorzystaniem w tym celu obiektów zabytkowych, a w szczególności zespołów rezydencjonalno-folwarcznych.
6. Monitoring umów dotyczących sprzedaży zabytków osobom i przedsiębiorstwom prywatnym, pod kątem realizacji zobowiązań tych podmiotów względem zakupionych obiektów.
7. Wykorzystanie zabytkowych zasobów gminy do aktywizacji gospodarczej np. w obszarze turystyki i rekreacji.
8. Współpraca ze służbami konserwatorskimi województwa.
a) Zakres ochrony konserwatorskiej dla obiektów ujętych w rejestrze zabytków:
- wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne związane z tymi obiektami wymagają pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
b) Zakres ochrony konserwatorskiej dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga zachowania:
- bryły obiektu i dachu co do kształtu i materiału, podziałów w elewacji, wystroju architektonicznego,
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- stolarki okiennej i drzwiowej co do wielkości, kształtu, wewnętrznych podziałów oraz detalu ozdobnego.
Dopuszcza się stosowanie nowych technologii. Wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne związane z tymi obiektami, wykraczające poza w/w zakres, wymagają uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Ustala się następujące zadania, które powinny być uwzględniane przez organy i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, wspierające właścicieli lub posiadaczy zabytków, wynikające
z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, a mianowicie:
1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
2. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
3. Zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych.
4. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
5. Realizację przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Przewodniczący
Stefan Nawrot
5717

5718
5718

UCHWAŁA NR X/58/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy
Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą
Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca, uchwala, co następuje:
§ 1. W rozdziale I Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany
nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w KocmyrzowieLuborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego

Uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r., par. 3,
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Siedzibą Centrum Kultury i Promocji jest miejscowość Baranówka".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR XIV.177.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 §4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 8 poz. 60) w związku art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95
z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/430/2006 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdro-

wiska Muszyna (Dz. Urz. z 2006 r., Nr 269, poz. 1926),
Uchwały Nr XXXIX/481/2006 Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVI/430/2006 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 marca 2006 r.
dotyczącej ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska Muszyna(Dz. Urz. z 2006 r., Nr 606, poz. 3754),
Uchwały Nr XXXVI/431/2006 Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska Żegiestów (Dz. Urz. z 2006 r., Nr 269, poz. 1927)
oraz Uchwały Nr XXXIX/480/2006 Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 11 lipca 2006 r. w spra-
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wie zmiany Uchwały Nr XXXVI/431/2006 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 marca 2006 r.
dotyczącej ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska Żegiestów (Dz. Urz. z 2006 r., Nr 606, poz. 3753),
Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną
dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach:
1. Muszyna, Żegiestów, Złockie - 2,80 zł
2. Andrzejówka, Milik, Szczawnik, Jastrzębik - 2,20 zł
3. z tym, że od dzieci do lat 3, pobiera się stawkę - 1,00 zł
§ 2.
1. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa
zobowiązane są do jej uiszczania, bez wezwania,
najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
2. Pobór opłaty uzdrowiskowej następuje w drodze inkasa.
3. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne świadczące usługi
w zakresie zakwaterowania (domy wczasowe, domy wypoczynkowe, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi,
pola namiotowe) w stosunku do osób korzystających z tych usług zakwaterowania. Każdy z inka-
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sentów, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, jest uprawniony do pobierania
należnej opłaty uzdrowiskowej tylko od tych osób,
które korzystają z jego usług zakwaterowania. Wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna lub wpłacają do kasy
Urzędu Miasta Muszyna, w terminie do 10 -go dnia
każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.
5. Inkasentom dokonującym poboru opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości
5 % zainkasowanych kwot.
§ 3. Traci moc: uchwała Nr XLIX/716/2010 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik
do uchwały Nr XIV.177.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY UZDROWISKOWEJ
Lp.
1

Inkasent opłaty uzdrowiskowej
Teresa Korona - Sanatorium Uzdrowiskowe KORONA

2

Instytut Zdrowia Człowieka Sp. z o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe MUSZYNA

3
4
5
6

FS Holding S.A -. Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej REVITA
Polski Związek Niewidomych - Ośrodek Rehabilitacji i Profilaktyki NESTOR
Egzopark J. Łuczaj Sp. j. - Pensjonat MILUSIA
Waldemar Barański - Dom Wczasowy ZACZAROWANE KOŁO

7

Zdzisław Skrzypczyński - Ośrodek Wypoczynkowy BORUTA

8
9
10
11
12

Paweł Bubicz - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy BUKOWIANKA
Stanisław Paterek - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Tauron Dystrybucja S.A. - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy JAGA
Transbud Nowa Huta S.A. - Ośrodek Wypoczynkowy JASTRZĘBIEC
Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. - Ośrodek Wczasowy KRAŚNICZANKA

13

15

Galicyjskie Towarzystwo Gospodarczo Handlowe S.A. - Ośrodek Wypoczynkowy MIMOZA
Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów - Ośrodek Doskonalenia
Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych CELNIK
Dariusz Kulpa - Pensjonat MD

16
17

Antoni Jeż - Dom Wczasowy SZCZYT
Anna i Tomasz Szubryt - Dom Wczasowy UROCZE

14

Adres
Muszyna
ul. Mściwujewskiego 2
Muszyna
ul. Mściwujewskiego 1
Muszyna ul. Zielona 3
Muszyna ul. Lipowa 4
Muszyna ul. Ogrodowa 44
Muszyna
Ogrodowa 67 i 75
Muszyna
ul. Aleja Zdrojowa 27
Muszyna ul. Nowa 3
Muszyna ul. Zazamcze 54
Muszyna ul. Jasna 5
Muszyna ul. Ogrodowa 10
Muszyna
ul. Piłsudskiego 110
Muszyna ul. Nowa 4
Muszyna
ul. Nowa 70
Muszyna
ul. Ogrodowa 163
Muszyna ul. Zielona 32
Muszyna ul. Nowa 12
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18
19

PPHU LENART B. I S-KA Dom Wczasowy MERA
Marcin Ciecierski - CHATA USTRONIE

20
21
22
23

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu - GOSPODARSTWO POMOCNICZE
Sąd Rejonowy w Muszynie
Poczta Polska S.A.
Hans Stanisław

24
25
26

Karlikowska Beata - SZWARCÓWKA
Homa Janina
Trela Renata - WILLA TRELA

27
28

Borycki Bronisław
Wojak Jacek

29

Szczepanek Julia

30
31
32

Konieczna Ewa
Nowelska Izabela
Gawęcka Maria

33

Szczygieł Jolanta

34
35
36
37

PRBiT Cechini Sp. j. - Sanatorium Uzdrowiskowe WIKTOR
PPHU Praksja Zbigniew Gałęzowski - Pensjonat CIŻEMKA
Helena Luboń - Domu Wczasowego RYDZ
Andrzejówka Sp. z o.o. - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ANDRZEJÓWKA
B+B M. Bieńkowski, L. Budkowski Sp. j. - Dom Wczasowy ZOSIA
Beata Skoneczna - Dom Wczasowy ZOSIEŃKA
Wojskowa Akademia Techniczna - Ośrodek Wypoczynkowy ŻORLINA
Bołoz Bronisław
Borek Maria Ewa
Czerwińczak Henryk
Kulig Władysław
Wiktor-Wnęk Ewa
Długosz Stanisław
Skalniak Barbara
Faron Józef
PUSiH Sp. z o.o. - Ośrodek Wypoczynkowy OSTROWIANKA
Cebula Helena
Faron Halina
Hyclak Józef
Izworski Władysław
Mazurek Jan
Nowogórska Grażyna
Potoniec Genowefa
Syjud Jan
Kuziel Monika
Zasadni Anna - SZCZAWNICKA HURNAWICA
Bołoz Helena
Kotarba Alicja
Miczołek Tadeusz
Willa MONIKA
Willa ELIZA
Plata Bożena
Bołoz Agnieszka
Dąbek Krzysztof - POKOJE POD ORŁEM
Furkawa ElŻbieta

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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Muszyna ul. Nowa 34
Muszyna
ul. Aleja Zdrojowa 18
Muszyna ul. Kity 18 a
Muszyna ul. Kity 18
Muszyna ul. Rynek 24
Muszyna
ul. Piłsudskiego 80 a
Muszyna ul. Zielona 8
Muszyna ul. Podgórna 4
Muszyna
Aleja Zdrojowa 24
Muszyna ul. Zazamcze 36
Muszyna
ul. Ogrodowa 29 A
Muszyna
ul. Grunwaldzka 154 a
Muszyna ul. Pułaskiego 4
Muszyna ul. Kościuszki 1
Muszyna
ul. Ogrodowa 28 c
Muszyna
ul. Ogrodowa 155 B
Żegiestów 46
Żegiestów 9
Żegiestów Zdrój 52
Andrzejówka-Ługi
Żegiestów
Żegiestów 70
Żegiestów 49
Żegiestów Zdrój 157
Żegiestów Zdrój 65
Żegiestów 101
Żegiestów 63
Żegiestów 123 b
Żegiestów 118 a
Żegiestów 111 a
Milik 7 c
Szczawnik 63
Szczawnik 6
Szczawnik 27
Szczawnik 37
Szczawnik 58 c
Szczawnik 28
Szczawnik 28 a
Szczawnik 3
Szczawnik 52 a
Szczawnik 36
Szczawnik 90
Szczawnik 55 b
Szczawnik 95
Szczawnik 70
Szczawnik 56 F
Szczawnik 26
Szczawnik 56B
Szczawnik 55 b
Szczawnik
Szczawnik 45 d
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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Plata Bożena
Anna Król - Pensjonat KRYNICKA KOLIBA
PTTK Schroniska i Hotele Karpaty Sp. z o.o. - SCHRONISKO WIERCHOMLA
o HoteleH
Tomasiak Maria
PTTK Schroniska i Hotele Karpaty Sp. z o.o. - SCHRONISKO JAWORZYNA
Aleksander Szkaradek Dom Wczasowy GWIAZDA GÓR
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. - Sanatorium Uzdrowiskowe WIARUS
Aktiv Sp. z o.o. - Ośrodek Wypoczynkowy AKTIV
Geovita Sp. z o.o. - Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA
Grzegorz Jeż - Ośrodek Sportu i Rekreacji ALPINA SPORT
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP - Dom Wczasowy KOLEJARZ
BRUK-BET Sp. z o.o. - Ośrodek Wypoczynkowy EDYTA
Beata Lisowska - Pensjonat BEATA
Krystyna Kulig - Ośrodek Wypoczynkowy JAWOR
Andrzej Rożek - Pensjonat ADA
Stanisław Klimek - Hotel KLIMEK **** SPA
Rafał Klimek - Hotel KLIMEK II **** SPA
Andrzej Mikulec - Dom Wczasowy LORD
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Ośrodek Wypoczynkowy
DROGOMISTRZÓWKA
Dobrzański Adam - RUMCAJSÓWKA
Maria Borucka
Kisielewska Danuta
Dobrzańska Magdalena

Szczawnik 56 b
Jastrzębik 57
Jastrzębik
Jastrzębik 22 a
Jastrzębik
Złockie 109
Złockie 79
Złockie 78
Złockie 80
Złockie 76
Złockie 77
Złockie 75
Złockie 103
Złockie 66
Złockie 92
Złockie 107
Złockie 106
Złockie
Złockie 1A
Złockie 73 Jasieńczyk
Złockie 65 b
Złockie 1B
Złockie 73

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR XIV.178.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 8 poz. 60), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn.
zm.) oraz uchwały Nr XXIII/352/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera
się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 837, poz. 6198) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od
osób fizycznych przebywających dłużej niż jedna dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach:
1. Powroźnik, Leluchów, Wojkowa 2,00 zł
2. z tym, że od dzieci do lat 3, pobiera się stawkę 1,00 zł

§ 2.
1. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa
zobowiązane są do jej uiszczania, bez wezwania,
najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
2. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa.
3. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne świadczące usługi
w zakresie zakwaterowania (domy wczasowe, domy wypoczynkowe, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi,
pola namiotowe) w stosunku do osób korzystających z tych usług zakwaterowania. Każdy z inkasentów, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, jest uprawniony do pobierania
należnej opłaty miejscowej tylko od tych osób, które korzystają z jego usług zakwaterowania. Wykaz
inkasentów opłaty miejscowej stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna Nr 86 8809 0005 2001
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0001 3749 0001 lub wpłacają do kasy Urzędu Miasta Muszyna, w terminie do 10-go dnia każdego
miesiąca, za miesiąc ubiegły.
5. Inkasentom dokonującym poboru opłaty miejscowej
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych kwot.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie w zakresie
opłat należnych od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/717/2010 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów
płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej
w drodze inkasa.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik
do uchwały Nr XIV.178.2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2011 r.
WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY MIEJSCOWEJ
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inkasent opłaty miejscowej
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Dom Wczasowy JANOSIK
Zaremba Marian „ZAJAZD u ZAREMBY”
Cieśla Krystyna i Henryk
Gałka Elżbieta i Julian
Król Anna i Stanisław
Półtorak Danuta
Słomka Bożena
Basta Renata
Radzik Krystyna
Matląg Beata
Czachura Dawid

Adres
Powroźnik 44
Powroźnik 58
Powroźnik 142 a
Powroźnik 70 b
Powroźnik 85
Powroźnik 119 a
Powroźnik 103
Powroźnik 46 B
Powroźnik 191
Powroźnik 186
Powroźnik 45 d

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
5720
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UCHWAŁA NR XIV.183.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/723/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591,
z późn. zmian.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zmian.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIX/723/2010 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projek-

tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadza
się następującą zmianę:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienie o konsultacjach drogą elektroniczną organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umieszczenie i
udostępnienie treści aktu prawa miejscowego
na okres nie krótszy niż 15 dni roboczych:
a) na stronie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pod adresem www.muszyna.pl w zakładce
„Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
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b) w wersji papierowej we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.”.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 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.) Rada Gminy w Słaboszowie
uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95,
poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 35 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc § 1 Uchwały Nr XLII/209/10 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku
rolnego, oraz określenia wzorów informacji o gruntach
i deklaracji na podatek rolny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel

5722

5723
5723

UCHWAŁA NR X/62/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) i art.5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy
w Słaboszowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Słaboszów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,67 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego
– 0,03 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 0,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
6,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Traci moc § 1 Uchwały Nr XLII/210/10 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości, zwolnień, określenia
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Poz. 5723,5724

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel

5723

5724
5724

UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95,
poz.962) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2011 r. W sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (m. P.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita pojazdu (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Nr 95, poz. 961) Rada Gminy w Słaboszowie uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 441,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 697,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 820,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Stawka podatku (w złotych)
Dwie osie
205,00
215,00
543,00
759,00
Trzy osie
215,00
359,00
687,00
882,00
1.240,00
1.240,00
Cztery osie i więcej
861,00
892,00
1.394,00
2.163,00
2.163,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 3,5 tony a poniżej 8 ton - 943,00 zł,

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

215,00
543,00
759,00
1.497,00
359,00
687,00
882,00
1.240,00
1.927,00
1.927,00
892,00
1.394,00
2.163,00
2.757,00
2.757,00

b) od 8 ton i poniżej 12 ton - 984,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: (ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach )
nie mniej niż
mniej niż
12
18
25
31

18
25
31

12
36
40

36
40

Poz. 5724,5725

Oś jezdna ( osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem uznajezdnych
nym za równoważne
Stawka podatku (w złotych)
Dwie osie
359,00
369,00
369,00
666,00
769,00
1.210,00
1.855,00
2.122,00
Trzy osie i więcej
1.640,00
2.122,00
1.661,00
2.265,00
2.265,00
2.727,00

5) od przyczepy lub 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 - 820,00 zł;

6) od przyczepy lub 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:

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Stawka podatku (w złotych)
Jedna oś
256,00
267,00
267,00
441,00
441,00
769,00
Dwie osie
308,00
431,00
820,00
1.138,00
1.138,00
1.681,00
1.517,00
1.978,00
Trzy osie i więcej
902,00
1.261,00
1.261,00
1.691,00

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

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 953,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.199,00 zł;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słaboszów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/211/10 Rady Gminy
w Słaboszowie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
5724

5725
5725

UCHWAŁA NR X/65/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. 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 późn.
zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:
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§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 29.004,00 zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 19.504,00,00 zł,
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 9.500,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 1.107.279,00 zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 93.562,00 zł,
b) w tym dochody majątkowe o kwotę
1.013.717,00 zł
- jak poniżej:

Lp.

Dział

Nazwa – treść

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (§ 0470)
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)
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 (§ 2008)
Administracja publiczna
w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – rozliczenia z lat ubiegłych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – rozliczenia
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym dochody bieżące:
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§ 0927)
Pomoc społeczna
w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki (§ 0920)
w tym: dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
RAZEM
Razem dochody bieżące
Razem dochody majątkowe

2.

750

3.

754

4.

5.

801

6.

852

7.

900

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 49.668,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 49.668,00 zł

Poz. 5725

Kwota zmian
zwiększenia
zmniejszenia
(+)
(-)
510,00
66.162,00
510,00
75.652,00
510,00
9.000,00
67.162,00

2.752,00
2.752,00
1.700,00
1.052,00
16.082,00
16.082,00
100,00
15.982,00

1.500,00

1.500,00
1.500,00
25.900,00
25.900,00
25.900,00
150,00
150,00
150,00
9.510,00
10,00
10,00
9.500,00
9.500,00

1.013.717,00
1.013.717,00

29.004,00
19.504,00
9.500,00

1.107.279,00
93.562,00
1.013.717,00

1.013.717,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 231.989,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 58.668,00 zł,
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 173.321,00 zł
- jak
poniżej:
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Lp.

Dział

1.

010

Rozdział

01095

2.

700
70005

3.

750
75023

4.

757
75702

5.

801
80114

80146

6.

854
85415

7.

900
90001
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Nazwa - treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym wydatki majątkowe:
w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym droga dojazdowa do pól – Zbigały do pól
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym wydatki bieżące:
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym wydatki bieżące:
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym wydatki bieżące:
w tym: wydatki na obsługę długu publicznego
Oświata i wychowanie
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym: wydatki bieżące
w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym: wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
Dotacje na zadania bieżące
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym wydatki bieżące
w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym wydatki majątkowe:
w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3
RAZEM
Razem wydatki bieżące
Razem wydatki majątkowe

§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 i w § 2 zwiększa się
planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu
Gminy Słaboszów na 2011 rok o kwotę 905.954,00 zł do
kwoty 2.515.998,54 zł
Lp.
1.
2.
3.

Treść
Planowane dochody
Planowane wydatki
Wynik (1-2) deficyt

Poz. 5725
Kwota zmian
zwiększenia
zmniejszenia
(+)
(-)
34.321,00
34.321,00
34.321,00
34.321,00
34.321,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
140,00

140,00
140,00
140,00
140,00

1.668,00
1.528,00
1.528,00
1.528,00
140,00
140,00
140,00
140,00

1.528,00
1.528,00
1.528,00
139.000,00
139.000,00
139.000,00
139.000,00
139.000,00
49.668,00
49.668,00

231.989,00
58.668,00
173.321,00

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 905.954,00 zł z tytułu:
a) kredytów i pożyczek o kwotę 905.954,00 zł do
kwoty 2.590.080,54 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu na 2011 rok
- jak poniżej:
Kwota
9.117.884,43
11.633.882,97
2.515.998,54
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Poz. 5725

Przychody budżetu
z czego:
- kredyty i pożyczki
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
z czego:
- spłaty rat kredytów i pożyczek
- udzielone pożyczki

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy
w roku 2011, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słaboszów.

3.265.498,54
2.590.080,54
675.418,00
749.500,00
647.500,00
102.000,00

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Poz. 5725
Załącznik
do uchwały Nr X/65/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 9 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
5725
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Poz. 5726

5726
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UCHWAŁA NR NR IX/51/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 15 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011
z dnia 25 luty 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240); oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Gminy Tymbark uchwala co
następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2011 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 126.648 zł – jak
w załączniku Nr 1 do uchwały w tym: - dochody bieżące – 26.648 zł - dochody majątkowe – 100.000 zł
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 218.248 zł – jak
w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 82.248 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 72.168 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 3.568 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 68.600 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych –
10.080 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 136.000 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 136.000 zł
3. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 91.600 zł – jak
w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 62.600 zł
w tym:
- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 62.600 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 29.000 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 29.000 zł
§ 2.
1. Na podstawie zmian określonych w załączniku Nr 2 do
n/n uchwały dotyczących zmian w planie dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Tymbark na zadania
bieżące dla Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Tymbarku i dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Limanowej na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej
dokonuje się zmiany brzmienia załącznika Nr 6 do
uchwały budżetowej gminy Tymbark na 2011 rok
Nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok, który otrzymuje
nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do n/n uchwały .
2. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Tymbark na 2011 Nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 roku
w sprawie ustalenia planu przychodów i kosztów
zakładu budżetowego - Samorządowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Tymbarku otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Tymbark na 2011 Nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 roku
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Tymbark dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Tymbark na 2011 Nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 roku
w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. W związku ze zmianami wprowadzonymi w pkt 1 i 2
dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 19.665.615,12 zł w tym:
1) dochody bieżące - 17.212.334,12 zł w tym;
- dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 – 196.163 zł
2) dochody majątkowe – 2.453.281 zł w tym ;
- dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 – 1.729.658 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 18.516.680,12 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.801.498,12 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 10.498.319,12 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 7.218.307 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.280.012,12 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.717.448 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.987.714 zł
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust .1 pkt 2 i 3 - 228.017 zł
e) wydatki na obsługę długu - 370.000 zł
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.715.182 zł
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 1.715.182 zł z czego na programy
finansowane z udziałem środków, o których
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mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 176.140 zł
3) nadwyżka 1.148.935,00 zł
4) przychody 459.465, 00 zł
5) rozchody 1.608.400,00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Poz. 5726

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 541

– 37384 –

Poz. 5726
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 15 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
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ANEKS NR 2/2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY SPYTKOWICE
z dnia 17 listopada 2011 r.
do porozumienia Nr SON.031.33.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice
realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
zawarty w Wadowicach, pomiędzy Powiatem Wadowickim, który reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta
2. Marta Królik - Wicestarosta
a Gminą Spytkowice, którą reprezentuje:
Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice

o następującej treści:
Na podstawie § 7 porozumienia Nr SON.031.33.2011
z dnia 29 czerwca 2011r. strony zgodnie wprowadzają
w nim następujące zmiany:
§ 1.
1. W § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Termin zakończenia realizacji zadań: do 5.12.2011r."
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2. W § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 5. Całkowite rozliczenie z przekazanych środków finansowych nastąpi w terminie do 20.12.2011r."
3. W § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Wykonane roboty zostaną przekazane na majątek Powiatu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego w terminie do 20.12.2011r."

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron
oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez
zmian.

Starosta
Jacek Jończyk

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Wadowicki

Gmina Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice
Mariusz Krystian

Wicestarosta
Marta Królik
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ANEKS NR 1/2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY STRYSZÓW
z dnia 17 listopada 2011 r.
do porozumienia Nr SON.031.40.2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji
zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika
w ciągu drogi powiatowej
zawarty w Wadowicach, pomiędzy Powiatem Wadowickim, który reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta
2. Marta Królik - Wicestarosta

3. W § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Wykonane roboty zostaną przekazane na majątek Powiatu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego w terminie do 15 grudnia 2011 r."
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez
zmian.

a Gminą Stryszów, którą reprezentuje:

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Wacławski - Wójt Gminy Stryszów
o następującej treści:
Na podstawie § 7 porozumienia Nr SON.031.40.2011
z dnia 3 sierpnia 2011 r. strony zgodnie wprowadzają
w nim następujące zmiany:

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron
oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

§ 1.
1. W § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Termin zakończenia realizacji zadania do 30 listopada 2011 r."
2. W § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 3. Całkowite rozliczenie z przekazanych środków
finansowych nastąpi w terminie do 15 grudnia
2011 r."

Powiat Wadowicki
Starosta
Jacek Jończyk
Wicestarosta
Marta Królik

Gmina Stryszów
Wójt Gminy Stryszów
Jan Wacławski
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ANEKS NR 2/2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY ANDRYCHÓW
z dnia 17 listopada 2011 r.
do porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów
realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
zawarty w Wadowicach, pomiędzy Powiatem Wadowickim, który reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta
2. Marta Królik - Wicestarosta
a Gminą Andrychów, którą reprezentuje:
Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
o następującej treści:

Na podstawie Uchwały Nr X/111/11 Rady Powiatu
w Wadowicach z dnia 24 października 2011r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr VI/60/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 16.06.2011r. dotyczącej powierzenia Gminie
Andrychów prowadzenia w 2011r. zadań publicznych
Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
w ciągach dróg powiatowych oraz na podstawie
§ 7 porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierp-
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nia 2011 r. strony zgodnie wprowadzają w nim następujące zmiany:
§ 1.
1. W § 1 w ust. 1 skreśla się pkt 2.
2. Występujący w treści porozumienia w liczbie mnogiej
wyraz „zadania" zastępuje się wyrazem „zadanie".
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez
zmian.
§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron
oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Powiat Wadowicki
Starosta
Jacek Jończyk

Gmina Andrychów
Burmistrz Andrychowa
Tomasz Żak

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