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i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
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5784
5784

UCHWAŁA NR 135/53/11
ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240
z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej na
2011 rok - Zarząd Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Powiatu
Gorlickiego na 2011 rok o kwotę 108.106 zł - jak
w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok o kwotę 108.106 zł oraz dokonuje
zmiany ich planu jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137.357 zł.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.251 zł.
§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących
budżetu obejmuje:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - jak w załączniku
Nr 3 do uchwały.
2) dochody i wydatki w kwocie 19.008 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między
jednostkami samorządu terytorialnego w ramach rozdziału 75020.
3) dochody i wydatki w kwocie 2.449 zł z tytułu zwrotu
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych w ramach rozdziału 85156.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wicestarosta
Karol Górski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37855 –

Poz. 5784
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 135/53/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 16 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37856 –

Poz. 5784

Wicestarosta
Karol Górski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37857 –

Poz. 5784
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 135/53/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 16 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA ROK 2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37858 –

Poz. 5784

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37859 –

Poz. 5784

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37860 –

Poz. 5784

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37861 –

Poz. 5784

Wicestarosta
Karol Górski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37862 –

Poz. 5784
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 135/53/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 16 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37863 –

Poz. 5784

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37864 –

Poz. 5784

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37865 –

Poz. 5784,5785

Wicestarosta
Karol Górski
5784

5785
5785

UCHWAŁA NR XI/63/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
Nr 142 poz.1591 z zmianami) oraz art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

Dz.
010

Rozdz.

§

nych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Bolesławiu
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 237.526,77 zł
Określenie

Rolnictwo i łowiectwo
Dochody bieżące

Kwota
60.117,77
60.117,77

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547
01095
2010

600
60014
2320
852
85212

2010
85213

2010

85219
2030
85278
2010

85295
2030
853
85395
2007

2009

900
90095
0970

– 37866 –

Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Transport i łączność
Dochody bieżące
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
Pozostała działalność
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 –
pozostałe
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 –
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Razem

Poz. 5785
60.117,77
60.117,77

7.115
7.115
7.115
7.115
122.044
120.103
112.464
112.464

16

16

1.941
1.941
2.000
2.000

5.623
5.623
18.250
18.250
18.250
18.226,06

23,94

30.000
30.000
30.000
30.000
237.526,77

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 150 zł
Dz.
750

Rozdz.

§

75045
2010

Określenie
Administracja publiczna
Dochody bieżące
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Kwota
150
150
150
150

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37867 –

Poz. 5785

§ 2.
1. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 242.979,77 zł
Dz.
010

Rozdz.
01095

600
60014
60016
750
75022
852
85212

85213

85219
85278
85295
853
85395
854
85415

Określenie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Administracja publiczna
Rady gmin
Wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Edukacyjna Opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
razem

Kwota
60.117,77
60.117,77
60.117,77
32.115
7.115
7.115
25.000
25.000
5.000
5.000
5.000
122.044
112.464
112.464
16

16
1.941
1.941
2.000
2.000
5.623
5.623
18.250
18.250
18.250
5.453
5.453
5.453
242.979,77

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 5.603 zł
Dz.
750

Rozdz.
75045

801
80113

Określenie
Administracja publiczna
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
razem

Kwota
150
150
150
5.453
5.453
5.453
5.603

3. Wydatki budżetu obejmują zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 242.979,77 zł w tym:
1) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 121.543 zł
2) Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 103.186,77 zł z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 97.015,77 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę 6.171 zł
3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 18.250 zł
Dz.
010

Rozdz.
01095

Określenie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Kwota
60.117,77
60.117,77
60.117,77

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

600
60014

60016

750
75022
852
85212

85213

85219
85278
85295

853
85395

854
85415

– 37868 –

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Rady gmin
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt3
Edukacyjna Opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
razem

Poz. 5785
840,00
59.277,77
32.115
7.115
7.115
7.115
25.000
25.000
25.000
5.000
5.000
5.000
122.044
112.464
109.090
3.374
3.374
16

16
16
1.941
1.941
2.000
2.000
5.623
5.623
5.623
18.250
18.250
18.250
5.453
5.453
5.453
242.979,77

4. Wydatki budżetu obejmują zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.603 zł w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 5.603 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę 5.453 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 150 zł
Dz.
750

Rozdz.
75045

801
80113

Określenie
Administracja publiczna
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
razem

Kwota
150
150
150
150
5.453
5.453
5.453
5.453
5.603

5. Po dokonanych zmianach budżet po stornie dochodów zmienia się z kwoty 10.444.779,82 do kwoty 10.682.156,59
6. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zmienia się z kwoty 9.736.774,82 do kwoty 9.974.151,59
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37869 –

Poz. 5785,5786,5787,5788

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Zbigniew Łata
5785

5786
5786

UCHWAŁA NR XI/64/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławiu
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. /M.P. Nr 95 poz. 969
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 roku z kwoty 74,18 zl/1q do kwoty
40, zł/q.

Przewodniczący
Zbigniew Łata

5786

5787
5787

UCHWAŁA NR XI/72/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy w Bolesławiu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2002 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2002 r. Nr 325 poz. 4651 zmienionej
uchwałą Nr XX/120/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. Dz. Urz.
Woj, Małop. z 2004 r. Nr 432 poz. 4953/, uchwałą
Nr XIX/104/08 z dnia 14 listopada 2008r/. Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2008 r. Nr 820 poz.5986 /, uchwałą XXXVIII

/206/10 z dnia 10 listopada 2010 r. /Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2010 Nr 643 poz. 5289/ poz. § 1 skreśla sie tiret piąty
o brzmieniu "grunty i budynki lub ich części służące
zaopatrzeniu mieszkańców w produkty lecznicze i wyroby medyczne."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodniczący
Zbigniew Łata

5787

5788
5788

UCHWAŁA NR XIII/142/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 rok
Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 31.420 zł w tym; - dochody bieżące
o kwotę 2.420 zł., w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których
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mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.420 zł. - dochody majątkowe o kwotę 29.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 232.420 zł. w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 232.420 zł zgodnie
z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po
stronie zwiększeń na łączną kwotę 235.520 zł., w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na
łączna kwotę 80.000 zł., w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł.
2) wydatki na dotacje na zadanie bieżące 3.100 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł.
4) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 2.420 zł.
5) wydatki na obsługę długu publicznego - kwota
135.000 zł.
- zgodnie z zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuję zmian planu wydatków bieżących po stronie zmniejszeń na łączną kwotę 3.100 zł. w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na
łączną kwotę 3.100 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.100 zł.
§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 oraz § 2 ust. 1
zwiększa się planowany deficyt w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. o kwotę
201.000 zł. tj. z kwoty 10.895.812 zł. do kwoty
11.096.812 zł.

Poz. 5788

2. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.082.827 zł.
b) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.013.985 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał.
Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
1. Ustala się aktualne limity zobowiązań z tytułu:
1) Kredytów zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
9.013.985 zł – na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego,
2) Pożyczek zaciągniętych w roku 2011 w kwocie
2.082.827 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
3) Kredytów zaciągniętych w roku 2011 na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 2.458.560 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do
zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych
w art. 1
§ 5.
1. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 4
do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/142/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej inż. Wiesław Mendys
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/142/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej inż. Wiesław Mendys
Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XIII/142/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej inż. Wiesław Mendys
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/142/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/142/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
5788
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UCHWAŁA NR XIII/143/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, 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 w oparciu o poniższe
akty prawne:
-

-

-

art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 7 ust 3, art. 20 b, art. 20 c oraz
art. 20 d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z p.zm.) z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961),
rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria:
L Nr 379, str 5 z 28.12.2006),
art. 7 ust.3, art. 37 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404
z p.zm.), - po zgłoszeniu projektu niniejszej uchwały
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2012 roku:
1. Od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
- 0,64 zł od 1 m2 powierzchni gruntów,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
- 4,33 zł od 1 ha powierzchni gruntów,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 0,15 zł od 1 m2 powierzchni gruntów.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części:
- 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
- 17,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem, że
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności produkcyjnej:
- 13,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa,
szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzę-

tu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD:
- 12,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń:
- 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego:
- 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem, że od:
a) garaży i budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) stajni, stodół, – związanych z produkcją rolną położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych w rozumieniu
ustawy o podatku rolnym:
- 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
7. 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.
1. W przypadku podatnika prowadzącego „działalność
gospodarczą” w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59,
poz. 404 z p.zm.), stawka o której mowa w § 1
pkt 3 lit. a i lit. b uchwały stosowana jest do wymiaru
podatku pod warunkiem spełnienia przez podatnika
dodatkowych wymagań z przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria: L nr 379
z 28.12.2006 r.) oraz przedłożenia załączników wymienionych poniżej:
a) kserokopii wszystkich zaświadczeń o pomocy
de minimis, jakie Podatnik otrzymał w bieżącym
roku kalendarzowym, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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b) informacji o uzyskanej przez podmiot innej niż de
minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc
oraz o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy - na
Formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawionych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
c) sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich
lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust 1
pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
2. Po zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, oraz wydaniu decyzji
ustalającej podatek od nieruchomości dla osoby fizycznej - organ podatkowy wystawia „zaświadczenie
o pomocy de minimis” za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
3. Wartością pomocy de minimis z ust.1 uzyskanej na
podstawie niniejszej uchwały jest:
a) w przypadku podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
produkcyjnej z § 1 pkt 3 lit. a - różnica pomiędzy
wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki z § 1 pkt 3 / i wyliczonego wg stawki
z § 1 pkt 3 lit. a
b) w przypadku podatku od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy
sprzętu RTV i AGD z § 1 pkt 3 lit.b - różnica pomiędzy wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki z § 1 pkt 3 / i wyliczonego wg
stawki z § 1 pkt 3 lit. b.

Poz. 5789,5790

4. Przepisów ust. 3 lit. a i lit. b nie stosuje się w sytuacjach, gdy przysporzenie dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nie stanowi „pomocy
publicznej” w rozumieniu art. 87 ust 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do
realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
działalności kulturalnej oraz z zakresu kultury fizycznej
i sportu za wyjątkiem gruntów, budynków i budowli
związanych lub zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
b) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służące jako drogi dojazdowe do pól użytkowanych rolniczo,
c) budynki lub ich części oraz grunty w zakresie pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, za wyjątkiem gruntów,
budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV /453 /10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2011
roku, oraz Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/453/10.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
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UCHWAŁA NR XIII/145/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z p.zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z p. zm.), oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95,
poz. 613 z p. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682
z p. zm.), Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego:
1. Informacja o gruntach - zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały,

2. Deklaracja na podatek rolny - zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Deklaracja na podatek od nieruchomości - zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały do niniejszej uchwały,
5. Informacja o lasach - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały,
6. Deklaracja na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1. uchwała Nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Tarnowskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku rolnego,
podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
2. uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011 zmieniająca Uchwałę
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Nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego
oraz podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.

Poz. 5790

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.
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Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37877 –

Poz. 5790

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37878 –

Poz. 5790
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37879 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37880 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37881 –

Poz. 5790

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37882 –

Poz. 5790
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37883 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37884 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37885 –

Poz. 5790

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37886 –

Poz. 5790
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37887 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37888 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37889 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37890 –

Poz. 5790

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37891 –

Poz. 5790
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37892 –

Poz. 5790

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37893 –

Poz. 5790
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37894 –

Poz. 5790

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37895 –

Poz. 5790,5791

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
5790

5791
5791

UCHWAŁA NR XIV/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
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 z póz .zm) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 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 1do niniejszej uchwały
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– jak w załączniku Nr 2do niniejszej uchwały

3. 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
–
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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Miechów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/372/2009 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy i Miasta w Miechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37896 –

Poz. 5791
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/150/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 21 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)
1. a) Od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Data produkcji
do 31.12.1995 r. Od 01.01.1996 r.
521,- zł
479,- zł
719,- zł
656,- zł
927,- zł
854,- zł

1. b) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Data produkcji
do 31.12.1995 r. od 01.01.1996 r.
854,- zł
750,- zł
1. 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, – 323,- zł
1. d) Od autobusów
Data produkcji
Liczba miejsc siedzących
(łącznie z kierowcą)
do 31.12.1995 r. od 01.01.1996 r.
do 15 miejsc
531,- zł
479,- zł
od 15 do 29 miejsc
907,-zł
781,- zł
30 miejsc i powyżej
1490,- zł
1386,- zł
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/150/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 21 listopada 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

mniej niż
2 osie

12 ton
15 ton

15 ton

12 ton
19 ton
23 tony
25 ton

19 ton
23 tony
25 ton

12 ton
25 ton
29 ton
31 ton

25 ton
29 ton
31 ton

1 063,- zł
1219,- zł

1 167,- zł
1 386,- zł

1282,- zł
1 490,- zł
1 698,- zł
1 698,- zł

1 386,- zł
1 698,- zł
1 917,- zł
1917,- zł

1 698,- zł
1 917,- zł
2 230,- zł
2 230- zł

1 813,- zł
2 230,- zł
2 605,- zł
2 605,- zł

3 osie

4 osie

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Jerzy Muszyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37897 –

Poz. 5791,5792
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/150/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 21 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
3. 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
2 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
3 osie
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton i więcej

Zawieszenie osi pneumatyczne
1 167
1 490
1 813
1 917

Inny system zawieszenia osi
1334
1 855
2 042
2 230

1 698
1 959
2 230

1 917
2 230
2 709
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/150/2011
Rady Miejskiej
z dnia 21 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
(dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6)
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.
1 oś
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
2 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton
3 osie
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne
427
531
531

Inny system zawieszenia osi
531
688
688

688
959
1271

959
1386
1 844

1011
1 230

1 532
1 803
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński

5791

5792
5792

UCHWAŁA NR XIV/151/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 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 poźń. zm.) uchwala się co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37898 –

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy i Miasta
Miechów.
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 3,62 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Stawka podatku od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2% wartości określonej na

Poz. 5792,5793,5794

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Stawki podatków od gruntów wynoszą:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami i zajętych na zbiorniki wodne retencyjne - 3,49 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr XXXV/371/2009 Rady Miejskiej
w Miechowie z dnia 04.XII.2009r. sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński

5792

5793
5793

UCHWAŁA NR XIV/152/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 21 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 z poźn. 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 poźn. zm.) uchwala sie co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. 2011 Nr 95
poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 45zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński

5793

5794
5794

UCHWAŁA NR XIV/156/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/285/2009 z dnia 29 stycznia 2009 rok w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie postanawia:

§ 1. Traci moc § 3 i § 4uchwały nr XXVI/285/2009
Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 stycznia 2009 r.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/388/2010 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 rok
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/285/2009 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 29 stycznia w sprawie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 547

– 37899 –

ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Dokonuje się zmiany pkt 4 załącznika Nr 1 do
uchwały nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 29 stycznia 2009r. w ten sposób, że otrzymuje
brzmienie: "Zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży za 1m2 powierzchni wynosi
3,00 zł, przy czym wysokość dziennej opłaty targowej
nie może przekroczyć górnej granicy stawki określonej
w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej w danym roku podatkowym".

Poz. 5794,5795,5796

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/
285/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 stycznia 2009 r. nie ulegają zmianie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński

5794

5795
5795

UCHWAŁA NR XIV/157/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru
opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie postanawia:
§ 1. Zmienia się treść § 1uchwały nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej
na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, który
otrzymuje nowe brzmienie: "Powołuje się Marka Wronę

na stanowisko inkasenta poboru opłat targowych i opłat
dodatkowych na targowiskach w Miechowie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Muszyński

5795

5796
5796

ANEKS NR 1/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
Zawarty w dniu 31 października2011, pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Sękowa, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa,
Panią Małgorzatę Małuch.
Na podstawie 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
w związku z uchwałą Rady Gminy Sękowa Nr V/43/07
z dnia 30 marca 2007 r., w sprawie przyjęcia zadań
z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na

obszarze Gminy Sękowa, Wojewoda Małopolski i Wójt
Gminy Sękowa wprowadzają następujące zmiany do
Porozumienia:
§ 1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych
na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych upływa z dniem 15 grudnia każdego roku.”.
§ 2. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W 2011 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości 5.000 zł,
przeznaczoną zakup i montaż krzyży żeliwnych typu Ψ
na cmentarzu wojennym nr 68 w Ropicy Górnej.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Sękowa
Małgorzata Małuch

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

5796

5797
5797

ANEKS NR 1/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy
wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
Zawarty w dniu 28 października 2011, pomiędzy:

§ 1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych upływa z dniem 15 grudnia każdego roku.”.

1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Łużna, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka.
Na podstawie 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
w związku z uchwałą Rady Gminy Łużna Nr VI/44/07
z dnia 25 kwietnia 2007 r., w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na obszarze Gminy Łużna, Wojewoda Małopolski i Wójt Gminy Łużna wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia:

§ 2. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W 2011 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości 3 000 zł,
przeznaczoną na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych nr 120 i 121 w Łużnej.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Łużna
Kazimierz Krok

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

5797

5798
5798

ANEKS NR 2/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
Zawarty w dniu 31 października 2011 r., pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Uście Gorlickie, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta
Gminy Uście Gorlickie, Pana Dymitra Rydzanicza.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,
poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 mar-

ca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.
Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Uście Gorlickie
Nr VI/48/2007 z 30 czerwca 2007 r. w sprawie przejęcia
zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na
obszarze Gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy Uście Gorlickie i Wojewoda Małopolski wprowadzają następujące
zmiany do Porozumienia:
§ 1. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W 2011 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości
44.400 zł. Kwota 40.000 zł przeznaczona jest na kon-
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tynuację remontu cmentarza nr 46. Kwota w wysokości 1.800 zł. jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji historyczno – odtworzeniowej cmentarza
wojennego nr 50 w Wysowej. Kwota w wysokości
2.600 zł jest przeznaczona na wykonanie tabliczek
memoratywnych na cmentarzu wojennym nr 57
w Uściu Gorlickim.”.
§ 2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych upływa z dniem 15 grudnia każdego
roku.”.

Poz. 5798,5799,5800

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Uście Gorlickie
Dymitr Rydzanicz

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

5798

5799
5799

ANEKS NR 1/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice
Zawarty w dniu 31 października 2011 r., pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Wadowice, zwaną w treści Porozumienia
„Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza Wadowic, Panią Ewę Filipiak.
Na podstawie 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
w związku z uchwałą Rady Gminy Wadowice Nr VII/47/
2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie przejęcia
zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych
na obszarze Gminy Wadowice, Wojewoda Małopolski
i Burmistrz Wadowic wprowadzają następujące zmiany
do Porozumienia:

§ 1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych upływa z dniem 15 grudnia każdego
roku.”.
§ 2. W § 2 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„W 2011 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości 10.000 zł,
przeznaczoną na bieżące wykonanie korekty drzewostanu na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz Wadowic
Ewa Filipiak

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

5799

5800
5800

POROZUMIENIE NR PZE/17/R/2011
BURMISTRZA BRZESZCZ
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
§ 1.
1) Uwzględniając wniosek Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 9
w sprawie przyznania 18/18 godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 129
uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Miedźna, gminę

Bojszowy, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój
oraz gminę Brzeszcze wyraża się zgodę na pokrycie
kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.
2) Lekcje religii realizowane są w Międzyszkolnym
Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-
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Augsburskiej w Pszczynie oraz w Studzionce, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym -Szkoła Podstawowa
nr 14 w Wiśle Wielkiej oraz w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku.
3) Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa
w § 1, a które ponosi Gmina Pszczyna obejmują § 4010
wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§ 3.
1) Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela,
o których mowa w § 2 wynoszą: - 4 047,62 zł w 2011 r.
2) Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi
załącznik do niniejszego Porozumienia.
3) Gmina Brzeszcze zobowiązuje się przekazać gminie
Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby
uczniów z gminy Brzeszcze w roku szkolnym 2011/2012
tj. za 1 ucznia w wysokości: - 31,38 zł miesięcznie
w 2011 r.
4) Gmina Brzeszcze zobowiązuje się przekazać kwotę
dotacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek Urzędu
Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001
0136 6540 jednorazowo za okres od września 2011 r.
do grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r.
5) W przypadku braku zapłaty w terminie określonym
w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień
zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 4.
1) Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie
w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub
zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.
2) Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011
zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r.
3) Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2011,
zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r.
4) Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie
pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na
poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.
5) W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca
z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres
od września 2011 r. do grudnia 2011 r., będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna,
to gmina Brzeszcze dokona wpłaty należnej kwoty do

Poz. 5800

dnia 31 stycznia 2012 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina
Brzeszcze zobowiązuje się zapłacić oprócz należności
głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
6) W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca
z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od
września 2011 r. do grudnia 2011 r., będzie niższa od
kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części
dotacji do dnia 31 stycznia 2012 r. W przypadku nie
uregulowania płatności w powyższym terminie gmina
Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności
głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 5.
1) Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2011/2012
tj. na okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2) Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień
wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada
Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu
Edukacji w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa
4, tel. 32 210-21-93.
3) Ze strony Gminy Brzeszcze za realizację postanowień
wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada
Pani Bożena Sobocińska, Dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 20, tel. 32 211-15-93.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem
zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7.
1) Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego na wniosek
Gminy Brzeszcze.
3) Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska
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Poz. 5800,5801
Załącznik
do Porozumienia Nr PZE/17/R/2011
Burmistrza Brzeszcz
z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Stawka zasadnicza –Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie (mianowany)
2 550,00 zł
Wysługa – 510,00 zł
Motywacyjny – 190,00 zł
Łącznie – 3 250,00 zł
Wymiar zatrudnienia: 18/18
KALKULACJA – koszt miesięczny

-§ 4010
-§ 4040
-§ 4110
-§ 4120
-§ 4440
-RAZEM
-ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Brzeszcze
-miesięczna kwota dotacji do przekazania

-2011 rok
-3 250,00 zł
-0,00 zł
-493,68 zł
-79,63 zł
-224,31 zł
-4 047,62 zł
-129/1
-31,38 zł
Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

5800

5801
5801

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 w zakresie paragrafu 3
Działając na podstawie art. 91 ust. 1ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się nieważność
uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 r.
- w zakresie § 3.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Krzeszowicach uchwałą Nr XII/90/2011
z dnia 29 września 2011 przyjęła programu współpracy
Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012.
W § 3 tejże uchwały Rada postanowiła, że „uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.”
Organu nadzoru, kwestionuje dopuszczalność zapisu
§ 3 przedmiotowej uchwały, który w jego ocenie narusza obowiązujący porządek prawny poprzez wprowadzenie wymogu publikacji przedmiotowej uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i nadanie jej charakteru aktu prawa miejscowego.
Wojewódzki dziennik urzędowy jest oficjalnym publikatorem urzędowym funkcjonującym na mocy przepisów ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.). Powołany został dla
promulgacji aktów prawa miejscowego stanowionych
przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz
do ogłaszania niektórych aktów prawnych, informacji,
komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli przepisy
szczególne tak stanowią.
Treść kwestionowanej uchwały, w ocenie organu
nadzoru pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności z art. 13 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych, cyt. powyżej. Przywołany przepis zawiera
katalog aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim
dzienniku urzędowym, wśród których mieszczą się m.in.
akty prawa miejscowego. Jednakże kwestionowana
uchwała nie stanowi żadnego z wymienionych w przywołanym przepisie aktu prawnego.
Pomimo, ze żaden przepis prawa nie określa szczegółowych zasad stanowienia przepisów prawa miej-
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scowego, analiza zapisów kwestionowanej uchwały,
w kontekście prawnych charakterystycznych cech aktu
prawa miejscowego wyróżnionych w doktrynie i orzecznictwie, nie pozwala na zakwalifikowanie tej uchwały do
kategorii tego rodzaju aktów.
Organ nadzoru podkreśla, iż przedmiotowa uchwała
nie zawiera w swej treści regulacji o charakterze normatywnym, w tym szczególności tzw. novum normatywnego i nie jest aktem generalnym i abstrakcyjnym skierowanym do podmiotów zewnętrznych wobec Gminy.
Zatem należy ją traktować jedynie jako akt kierownictwa
wewnętrznego. W związku z tym przedmiotowa uchwała
nie wymaga dla swej ważności spełnienia wymogu
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
W uwzględnieniu powyższego stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzeszo-
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wicach w zakresie określonym sentencją niniejszego
rozstrzygnięcia nadzorczego, jest wpełni uzasadnione.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Artur Słowik
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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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