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5803
5803

UCHWAŁA NR IX/83/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 237

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy Bochnia uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37906 –

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 409.415,00 zł
w tym:
• dochody bieżące o kwotę 409.415,00 zł jak tabela
Nr 1 do Uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
409.415,00 zł
a) Zmiany wydatków w ustępie 2 obejmują:
• wydatki bieżące w kwocie 699.415,00 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych 216.803,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.696,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
38.600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 444.011,77 zł
• majątkowe w kwocie - 290.000,00 zł jak tabela
Nr 2 do Uchwały

Poz. 5803
§ 2. Plan po zmianach wprowadzanych § 1 wynosi:

1. Dochody budżetu w kwocie 51.410.900,48 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie 52.126.655,29 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 715.754,81zł
4. Przychody budżetu w kwocie 3.509.944,94 zł
w tym:
- pożyczki 1.114.800,00 zł
- kredyty 1.997.000,00 zł
- wolne środki 398.144,94 zł
5. Rozchody budżetu w kwocie 2.794.190,13 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548
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Poz. 5803
Tabela Nr 1
do uchwały Nr IX/83/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 października 2011 r.

Przewodniczący Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548
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Poz. 5803
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/83/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548
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Poz. 5803

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37910 –

Poz. 5803,5804

Przewodniczący
Zofia Pukal
5803

5804
5804

UCHWAŁA NR IX/86/2011
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie 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 (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm. ), art. 5 ustawy i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) Rada
Gminy Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości w wysokości:
A. OD GRUNTÓW:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0.70 zł od
1 m2 powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2.00 zł od 1 ha
powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37911 –

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni
4) zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty
osób fizycznych zajętych pod drogi sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”
B. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘSCI:
1) mieszkalnych 0.55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17.50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń 4,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
C. OD BUDOWLI:
1) 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

Poz. 5805
§ 2.

1. Wymiar podatku od gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej dla podmiotów, które w 2012 roku rozpoczną na terenie
gminy Bochnia prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzą nowe miejsca pracy-obniża się
o 5% za każde utworzone miejsce pracy, lecz nie
więcej niż 2 000 złotych za 1 miejsce pod warunkiem
utrzymania zatrudnienia co najmniej przez 12 miesięcy.
2. Wymiar podatku od gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej dla podmiotów, które będą ją kontynuować w 2012 roku na
terenie gminy Bochnia oraz utworzą na terenie gminy Bochnia nowe miejsca pracy-obniża się o 5% za
każde utworzone miejsce pracy, lecz nie więcej niż
1 000 złotych za 1 miejsce pod warunkiem utrzymania zatrudnienia co najmniej przez 12 miesięcy.
3. Druk wniosku wraz z załącznikami dotyczących zastosowania ulg w pkt. 1 i 2 § 2 stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 4. Traci moc Uchwała NR IX/61/07 Rady Gminy
Bochnia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący
Zofia Pukal

5804

5805
5805

UCHWAŁA NR IX/87/2011
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
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, ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.,
Nr 136, poz. 969, ze zm.), Rada Gminy Bochnia uchwala,
co następuje:
§ 1. Średnią cenę żyta, określoną 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., obniża się
z kwoty 74.18 zł za 1 dt. do kwoty 60.00 złotych za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący:
Zofia Pukal

5805

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37912 –

Poz. 5806
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UCHWAŁA NR XI/87/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 i art. 266
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4,
pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy w Kamionce Wielkiej uchwala, co następuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:12.502.491,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań: 7.236.158,70
- dotacje na zadania bieżące: 1.085.768,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
7.145.263,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3: 347.937,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00
- obsługa długu: 140.000,00
- wydatki majątkowe: 8.419.156,06 z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7.624.156,06
w tym: na programy finansowane z udziałem
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3: 733.769,06
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego:
795.000,00

§ 1.
1. W budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
wprowadza się następujące zmiany:
a) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:
303.647,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę: 303.647,00 zł –
zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały
b) Dokonuje się zmian w przychodach gminy polegających na: - zwiększeniu przychodów z tytułu
zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę: 303.647,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały
2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem: 31.775.672,70 z tego:
- bieżące: 29.073.788,70
- majątkowe: 2.701.884,00
- wydatki ogółem: 36.876.774,70 z tego:
- bieżące: 28.457.618,64 z tego:
- wydatki jednostek budżetowych: 19.738.649,70
z tego:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Kamionce Wielkiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy
Kamionka Wielka.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
Tabela Nr 1
do uchwały Nr XI/87/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 10 listopada 2011 r.

Dział Rozdział
1

600

2

§

Nazwa

3

4

Plan
ZwiększeZmniejszenie
nie
przed zmianą

5
bieżące
bieżące razem: 29 073 788,70
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie
306 287,00
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Majątkowe
Transport i łączność
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6

7
0,00
0,00

Plan po
zmianach
(5 + 6 + 7)
8

0 ,00 29 073 788,70
0,00
306 287,0 0

395 394,00
395 394,00
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- 303 647,00

0,00
0,00

917 47,00
917 47,00

395 394,00

-303 647,00

0,00

917 47,00
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Poz. 5806,5807
395 394,00

-303 647,00

0,00

91 747,00

395 394,00

-303 647,00

0,00

91 747,00

3 005 531,00
82 4081,00

-303 647,00
-303 647,00

0,00
0,00

2 701 884,00
520 434,00

32 079 319,70
1 130 368,00

-303 647,00
-303 647,00

0,00
0,00

3 1775 672,70
826 721,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
Tabela Nr 2
do uchwały Nr XI/87/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zmiany w planie przychodów Gminy Kamionka Wielka na rok 2011
Paragraf
903

950
952

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

Przed zmianą
0,00

Zmiana
303647,00

Po zmianie
303647,00

1 544 000,00

0,00

1544000,00

5 100 000,00

0,00

5100000,00

Razem:
6 644 000,0000

Razem:
303 647,0000

Razem:
6 947 647,0000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
5806

5807
5807

UCHWAŁA NR XI/91/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011r. Nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokal-

nych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w następujących wysokościach:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,62 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,52 zł od
1 ha powierzchni,

Dziennik Urzędowy
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od
1 m² powierzchni
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,30 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,70 zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

Poz. 5807,5808

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/256/2009 Rady
Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. 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 Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek

5807

5808
5808

UCHWAŁA NR XI/92/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada
Gminy w Kamionce Wielkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 616 zł
2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
5,5 ton do 9 ton włącznie – 780 zł
3) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton
do poniżej 12 ton – 908 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;
1) od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 910 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 566 zł z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
6. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszą niż 30 miejsc - 852 zł
2) równej i wyższej niż 30 miejsc – 1039 zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamionka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 10 listopada 2011 r.

(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)
Lp.

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
w tonach

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
2.5 nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Stawki podatku na terenie gminy od 1 pojazdu
Oś jezdna (osie)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatyczzawieszenia
nym lub zawieszeniem
osi jezdnych
uznanym za równoważne
936,947,1.029,1.169,-

945,966,1.054,1.560,-

924,989,1.090,1.169,1.251,1.506,-

936,997,1.110,1.262,1.917,1.916,-

1.110,1.310,1.548,1.986,2.032,-

1.114,1.742,1.986,2.806,2.806,Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 10 listopada 2011 r.

(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
Stawki podatku na terenie gminy od 1 pojazdu
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zaz zawieszeniem pneumatycznym lub
wieszenia osi
zawieszeniem uznanym za równoważjezdnych
ne
1. ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepy, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.178,1.186,1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.390,1.392,1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1.508,1.508,1.4 nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie
1.788,2.218,1.5 powyżej 36 ton
1.858,2.454,2. ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
1.636,2.162,2.2 Powyżej 36 ton i więcej
2.162,2.872,-

Lp.

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

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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UCHWAŁA NR X/81/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.),
art. 5 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) z uwzględnieniem
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 roku
(M.P. Nr 95 poz. 961) - Rada Gminy Kościelisko uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Kościelisko:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, służących uprawianiu rekreacji ruchowej w zakresie sportów zimowych lub uprawianiu sportów
zimowych, położonych przy kolejkach lub wyciągach narciarskich- 0,46 zł od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem § 2,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne
lub elektrowni wodnych – 4,22 zł od ha powierzchni,
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej- 17,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,02 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli- 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 5-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach 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; ze zm.), stawka, o której mowa
w § 1 pkt 1 lit b), uchwały stosowana jest do wymiaru podatku pod warunkiem spełnienia dodatkowych
wymagań z przepisów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L, nr 379, str 5,
z 28.12.2006 r.) oraz z uwzględnieniem ust. 2, 3, 5.
2. Podatnik o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest
do przedstawienia organowi podatkowemu:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis ,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy
de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku
od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na
podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub
jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika z ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis”, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, oraz bez
zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi
za potwierdzeniem odbioru.
4. Wartością pomocy de minimis z ust. 1 uzyskanej na
podstawie niniejszej uchwały jest różnica pomiędzy
wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu
stawki z § 1 pkt 1 lit a) i wyliczonego według stawki
z § 1 pkt 1 lit b)
5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w sytuacjach, gdy
przysporzenie z ust. 4 dla podatnika prowadzącego
działalność gospodarczą nie stanowi „pomocy publicznej” w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. Unii Europejskiej, seria C, nr 115 z dnia 9 maja 2008 r.).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmieniona
Uchwałą Nr III/19/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
u
14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR X/82/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmingmi
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),
art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach
lokalnych w 2012 roku (M.P. z dnia 25 października 2011 r.
Nr 95, poz. 961)) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transport
portowych obowiązujących
w 2012 roku (MP z dnia 25 października 2011 r. Nr 95,
poz. 962), Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu do 12 ton stawki podatku wynoszą:
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2.

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów stawki podatku wynoszą:
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4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
zalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyższej lub równej 12 ton w zależności od liczby osi rodzaju zawiezawi
szenia stawki podatku wynoszą:

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej
ej 12 ton stawki podatku wynoszą:
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6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia stawki podatku wynoszą z zastrzeżeniem §2:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/214/09 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący
Roman Krupa
5810
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UCHWAŁA NR X/83/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 10 listopada 2011 r.
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
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 ze zm.), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
ze zm.), art. 6 poz. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) –
Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularza: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
rolny zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
leśny zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

5. Ustala się wzór formularza: Deklaracja w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/153/08 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie:
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zmieniona Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr III/20/10 z dnia 30 grudnia
2010 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego
§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący
Roman Krupa
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Roman Krupa
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Roman Krupa
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Roman Krupa
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Roman Krupa
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Poz. 5811
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37936 –

Poz. 5811

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37937 –

Poz. 5811

Przewodniczący Roman Krupa
5811

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37938 –

Poz. 5812

5812
5812

UCHWAŁA NR X/84/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko
uchwala co następuje
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 4.612.123 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 937.918 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
b) dochody majątkowe o kwotę 3.674.205 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 5.112.123 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 165.364. zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.946.759 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
500.000 zł i ustala się go w wysokości 4.735.022 zł.
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Kościelisko na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 23.560.987,76 zł,
- w tym:
1) dochody bieżące: 22.630.017,76 zł,
2) dochody majątkowe: 930.970,00 zł
2. Wydatki budżetowe: 28.296.009,76 zł
- w tym:
1) wydatki bieżące 20.351.204,76 zł
- w tym
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej– 14.999.360,76 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 8.355.514,32zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
6.643.846,44 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.024.641 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.505.551 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 396.324zł; z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 396.324 zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – 0 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego –
425.328 zł;
2) wydatki majątkowe – 7.944.805 zł
- w tym:
a) zakup i objęcie udziałów- 200.000 zł
b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
7.744.805 zł, z czego wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego w łącznej kwocie
5.691.506 zł;
3. Deficyt budżetu 4.735.022 zł
4. Przychody budżetu 7.249.462 zł
5. Rozchody budżetu 2.514.440 zł
§ 3. Zmienia się treść § 3 Uchwały Budżetowej
Gminy Kościelisko na rok 2011 Nr IV/28/11 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 28 stycznia 2011 roku, który otrzymuje
brzmienie: „§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 4.735.022 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.035.022zł,
2) z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.700.000zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.249.462 zł
oraz rozchody budżetu w kwocie 2.514.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2011 w łącznej kwocie
7.390.000 zł, w tym:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu
budżetu
w wysokości
1.000.000 zł,
2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości 3.690.000 zł,
3) na pokrycie planowanego deficytu do kwoty
2.700.000 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do zaciągania
kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust 3.”
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Roman Krupa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37939 –

Poz. 5812
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37940 –

Poz. 5812

Przewodniczący
Roman Krupa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37941 –

Poz. 5812
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37942 –

Poz. 5812

Przewodniczący
Roman Krupa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37943 –

Poz. 5812
Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.

Przewodniczący
Roman Krupa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37944 –

Poz. 5812
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 10 listopada 2011 r.

Przewodniczący
Roman Krupa
5812

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37945 –

Poz. 5813

5813
5813

UCHWAŁA NR XIV/65/2011
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011
Działając w oparciu o 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 późniejszymi zmianami), art. 211,
art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
Dział
852

600
60017

60078

757

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu
Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 10.000 zł w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł,
jak poniżej:

N a z w a - treść
Pomoc społeczna
A) dochody bieżące:
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§ 2010)
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne
R a z e m:

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu
Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 10.000 zł w tym:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę
20.000 zł,

710

§ 1.

71095

75702

852
85219

-

Zmniejszenie

zwiększenie planu
o kwotę 30.000 zł,
jak poniżej:

Zwiększenie
10.000
10.000

10.000
wydatków

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
A) Wydatki majątkowe – odbudowa kładki pieszo – jezdnej, Lubień – Zarębki
Działalność usługowa - pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1. dotacje na zadania bieżące
dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu myślenickiego –E –Powiat”
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna
Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

majątkowych

67.000
37.000
37.000
37.000
37.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000

20.000
20.000

20.000
20.000
1.775
1.775

11.775
1.775

1.775

1.775

1.775

955

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37946 –

Poz. 5813

w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85295 Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące (regulacje [prawne):
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
R a z e m:
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2011 obejmują:
A. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł,
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę – 6.180 zł, z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
5.225 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 955 zł;
zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.820 zł;
zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000 zł;
Zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł;
B. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł,

1.775
955
820
10.000
10.000
10.000
7.000
7.000
7.000
7.000
30.000

30.000
30.000
30.000
68.775

78.775

3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 1 powodują zmianę planowanych środków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w roku 2011 – jak poniżej:
Dział
600

Rozdział
60078

Nazwa
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
A) Wydatki majątkowe – odbudowa kładki pieszo – jezdnej,
Lubień – Zarębki

Zmniejszenia

R a z e m:

Zwiększenia
30.000
30.000
30.000

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.297.553 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.108.339 zł,
w specyfikacji, jak poniżej:
Lp.
1.
2.
3.
I
1.
2.
3.

1.
2.

Nazwa
Planowane dochody w roku 2011
Planowane wydatki w roku 2011
Wynik ( różnica 1 – 2)
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody)
Przychody budżetu gminy
Kredyty i pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek

Kwota
27.120.569,89
29.309.783,89
-2.189.214
+2.189.214
3.297.553
3.100.000
197.553
1.108.339
1.108.339
-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37947 –

Poz. ,5814

§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione
w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacji
udzielane z budżetu w roku 2011 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.

Przewodniczący
Stanisław Biedrończyk
Załącznik
do uchwały Nr XIV/65/2011
Rady Gminy Lubień
z dnia 16 listopada 2011 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2011
Dział

Rozdział

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

710

71095

Działalność usługowa - pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1. dotacje na zadania bieżące
dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu
na realizację zadania „Budowa zintegrowanego
systemu informacji przestrzennej dla powiatu
myślenickiego –E –Powiat”

Dla jednostek
Dla jednostek sposektora finansów
za sektora finanpublicznych
sów publicznych
Zmniejszenia
10.000
10.000
10.000

Przewodniczący
Stanisław Biedrończyk
5813

5814
5814

UCHWAŁA NR XVI/86/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wolbrom
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 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
i poniżej 12 ton
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton,
d) od autobusów
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXVIII/317/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wolbrom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący
Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 548

– 37948 –

Poz. 5814
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/86/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 8 listopada 2011 r.

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita
(DMC) pojazdu samochodowego

1
1.1
1.2
1.3
2.1

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

2.2
2.3
3.
4.1
4.2

Stawki podatku
obowiązujące
na terenie gminy Wolbrom
w zł od 1 pojazdu
3
600,00
900,00
1.100,00
900,00
1.200,00
1.400,00
500,00
1.200,00
1.700,00
Przewodniczący
Włodzimierz Żurek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/86/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 8 listopada 2011 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

Stawki podatku
obowiązujące na terenie gminy Wolbrom
w zł od 1 pojazdu
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia
osi
i uznane za równoważne
3
4
1.600,00
1.900,00

2
Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC nie mniej niż 12
ton i więcej
Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i więcej
Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton
nie mniej niż 29 ton i więcej
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton i więcej

1.300,00
1.800,00
2.400,00

1.400,00
2.100,00
2.500,00

1.800,00
2.200,00
2.400,00

1.900,00
2.400,00
2.700,00

1.500,00
1.900,00
2.300,00

1.500,00
2.200,00
2.500,00

2.000,00
2.300,00

2.000,00
2.800,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/86/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 8 listopada 2011 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

Rodzaj, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC) zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
2
Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i więcej
Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i więcej
Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i więcej

Stawki podatku obowiązujące
na terenie gminy Wolbrom
w zł od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczInne systemy
ne i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3

4

700,00
1.000,00
1.300,00

900,00
1.200,00
1.500,00

900,00
1.300,00
1.700,00

1.300,00
1.500,00
1.900,00

1.200,00
1.500,00

1.400,00
1.500,00

Przewodniczący Włodzimierz Żurek
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5815
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UCHWAŁA NR XVI/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 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.) oraz art. 211,
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada
Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy
Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy
Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 3 do Uchwały
Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr V/21/2011
z dnia 27 stycznia 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Włodzimierz Żurek
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ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2011
Dział
400

Rozdział
40001

500
50095

600
60016

700
70005

750
75023

900
90003

90095

921
92109

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie ciepła
w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne
Handel
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Transport i łączność
Drogi publiczna gminne
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne
Razem

Zwiększenia
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
79.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
300.000,00

Zmniejszenia
-

Przewodniczący
Włodzimierz Żurek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/87/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 8 listopada 2011 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2011
Dział
700

Razem

Rozdział

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
- dochody majątkowe
z tego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
z tego: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa
własności (§ 0760)

Zwiększenia
500.000,00
500.000,00
500.000,00

Zmniejszenia
200.000,00
200.000,00
200.000,00

500.000,00

200.000,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/87/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
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Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2011 rok
1. DOCHODY OGÓŁEM:
53.334.305,35
2. WYDATKI OGÓŁEM:
52.525.712,72
3. NADWYŻKA (1-2):
808.592,63
4. PRZYCHODY BUDŻETU:
1.342.127,37
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 506.531,37
- § 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów 835.596,00
5. ROZCHODY BUDŻETU: 2.150.720,00
z tego:
- spłata zaciągniętych pożyczek 250.720,00
- spłata zaciągniętych kredytów 1.900.000,00
Przewodniczący Włodzimierz Żurek
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UCHWAŁA NR XVI/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 8 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 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 Miejska w Wolbromiu uchwala, co
następuje:
§ 1. Obniża się 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. z 2011r. Nr 95, poz. 969)
z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q.
5816

§ 2. Obniżona do kwoty 55,00 zł za 1q średnia cena
skupu żyta stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na terenie miasta i gminy Wolbrom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Włodzimierz Żurek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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