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Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

38322

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: wyznaczenia
miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód

38322

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty

38324

Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego
odprowadzania ścieków

38325

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

38327

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

38328

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych

38334

Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nawojowa oraz zasad zwrotu kosztów
pogrzebu

38336

Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy
w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011 rok

38337

Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXV/186/2005 w sprawie
opłaty uzdrowiskowej

38342

Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego „Mokra łąka w Czarnem"

38342

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaliczenia
dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
ich przebiegu

38345

Rady Gminy Tymbark z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok

38356

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów

38357

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku

38357
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Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych,
gruntach i lasach

38358

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

38371

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012 na obszarze Gminy Tuchów

38373

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Tarnowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

38373

POROZUMIENIE:
5875

–

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 listopada 2011 r. do porozumienia
nr WP-SO.RI.273.4.2011 zawartego w dniu 10 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia
w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi

38375
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UCHWAŁA NR XIV/219/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591r. ze zm.) Rada
Gminy Chełmiec uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/257/2004 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
zmienionej Uchwałą Nr VII/82/20011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli wprowadza się następujące
zmiany:
1. Uchyla się treść § 1 ust. 2 pkt 1 i w jego miejsce wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: „40 % funduszu na nagrody do dyspozycji Wójta Gminy„

2. Uchyla się treść § 1 ust. 2 pkt 2 i w jego miejsce
wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:
„60% funduszu na nagrody do dyspozycji dyrektorów szkół. Kwota przeznaczona do dyspozycji poszczególnych dyrektorów szkół jest ustalana w wysokości 60 % specjalnego funduszu ustalonego jako
co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli w danej szkole”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XIV/232/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38323 –

poz. 2019 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni
Dolnego Dunajca z/s Nowy Sącz oraz opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział
Spraw Terenowych w Starym Sączu, Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się miejsce poboru żwiru w ramach
powszechnego korzystania z wód w miejscowości: Świniarsko z odsypiska na lewym brzegu rzeki Dunajec w km
111+250 - 111+500 znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 1267/2 m. Świniarsko, w ilości ok. 900 m3 (maksymalna głębokość poboru do 0,5 m) przez okres 1 roku.

Poz. 5857

§ 2. Wzór zaświadczenia na pobór żwiru stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXX/327/2008 Rady
Gminy Chełmiec z dnia 20.11.2008 r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego
korzystania z wód.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
Załącznik
do uchwały Nr XIV/232/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 listopada 2011 r.

Nasz znak: 6332….2011
Chełmiec, ...............
ZAŚWIADCZENIE
na pobór kruszywa w ramach powszechnego korzystania z wód.
Na podstawie art. 217 § 1 i 2 KPA (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 34 ust. 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr ......../2011 Rady Gminy w Chełmcu z dnia ……….. r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru
w ramach powszechnego korzystania z wód, /D. Urz. Woj. Małopol. Nr .......... poz............. z dnia .............. r./, spełniając wniosek Pana .......................................................... zam. ...................., ...................... z dnia ....................r.
ZEZWALAM
Panu(i) pobrać żwir z odsypiska znajdującego się w korycie rzeki Dunajec w miejscowości Świniarsko
w rejonie lewego brzegu rzeki Dunajec w km 111+250-111+500 w ilości ............m3/ słownie: ........... metrów sześciennych/.
Pouczenie
Pobór żwiru może odbywać się bez stosowania specjalnych urządzeń (tj. koparek i innego sprzętu mechanicznego) w taki sposób aby nie uszkadzać brzegu rzeki oraz dna jak też budowli i urządzeń wodnych.
Pobór żwiru może odbywać się w każdy piątek od godz. 800 do 1900
Pobór żwiru poza w/w godzinami będzie uznawany za nielegalny i traktowany jako kradzież mienia Skarbu Państwa.
Przy wydobywaniu żwiru obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania odsypisk szczególnie produktami ropopochodnymi.
Pobór kruszywa odbywa się pod kontrolą pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na
podstawie dokumentu wydania wystawionego w określonym dniu i potwierdzonego przez Dyrektora ZGKiM.
Dokument jest integralną częścią zaświadczenia na pobór żwiru i obowiązuje we wskazanym w tym dokumencie
dniu. Brak w/w dokumentu wydania będzie traktowane, jako nielegalny pobór żwiru.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do 30 dni od daty wydania.
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17 zł na kwit Nr ………………..
z dnia………………….
Otrzymują:
1. Adresat.
2. RZGW – ZZDD w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
3. a/a.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555
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Chełmiec, dnia…………….

WARUNKI POBORU KRUSZYWA
w granicach powszechnego korzystania z wód – na potrzeby indywidualnego gospodarstwa domowego lub rolniczego.
1. Kruszywo należy pobierać z miejsc oznakowanych stosownymi tablicami, wg zaleceń Urzędu Gminy odpowiedzialnego za pobór kruszywa.
- poza miejscami innymi niż wskazane w zezwoleniu,
2. Zabrania się poboru kruszywa:
- bez posiadanego zezwolenia Urzędu Gminy,
- z nurtu rzek i potoków,
- z brzegów rzek i potoków,
- poboru dużych otoczaków,
- z budowli regulacyjnych lub odległości mniejszej niż 15m od nich,
- w pobliżu istniejących urządzeń wodnych lub w odległości mniejszej niż 15 m od nich,
- przy użyciu specjalnych sprzętów (tj. koparek i innego sprzętu mechanicznego),
- z tarlisk w okresie tarła ryb,
- w okresie podwyższonych stanów w korycie.
3. Zabrania się zbierania i wydobywania kamieni z budowli regulacyjnych, brzegów i dna rzeki.
4. Zabrania się niszczenia porostu wikliny na budowlach regulacyjnych i brzegach.
5. Zabrania się zanieczyszczania odsypisk kruszywa wszelkiego rodzaju śmieciami, zbędnymi przedmiotami, substancjami ropopochodnymi, itp.
6. W celu dojazdu do miejsc poboru kruszywa należy korzystać z istniejących dróg i zjazdów wyznaczonych przez
Urząd Gminy. Niedozwolone jest wykonywanie nowych zjazdów na skarpach brzegowych.
7. Pobierający nie może swych uprawnień, wynikających z otrzymanego zezwolenia scedować na rzecz innych osób
lub instytucji.
8. Pobór żwiru może odbywać się w każdy piątek od godz. 8.00 do 19.00
9. Za wszelkie szkody wynikłe w związku z poborem i wywożeniem kruszywa odpowiedzialność ponosi pobierający.
10. Pobierający kruszywo winien każdorazowo wylegitymować się upoważnieniem podczas poboru i transportu
kruszywa. Brak upoważnienia na pobór kruszywa traktowane będzie jako kradzież i podlegać będzie odpowiedzialności karnej.
11. Prawo kontroli poboru kruszywa mają:
1) Pracownicy Urzędu Gminy,
2) Pracownicy RZGW Kraków,
3) Policja,
4) Inne służby posiadające prawo kontroli.
12. Pobierający kruszywo winien ściśle przestrzegać powyższych warunków, jak również stosować się do zaleceń
pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – pod rygorem natychmiastowej utraty
praw wynikających z posiadanego zezwolenia, jak również pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności
w myśl Kodeksu Karnego.
Oświadczenie pobierającego kruszywo:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi „Warunkami poboru kruszywa” i zobowiązuję
się do ścisłego ich przestrzegania.
.....................................
czytelny podpis
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
5857
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UCHWAŁA NR XII/127/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:
§ 1. W §5 Uchwały Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38325 –

ny Kęty, zmienionej uchwałami: Nr XXIII/185/2008 z dnia
28 listopada 2008 r. i uchwałą Nr XLII/400/2010 z dnia
29 października 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 253, poz. 1764 z dnia 25 maja 2006 r. i Nr 816, poz. 5950 z dnia 11 grudnia 2008 r.
oraz Nr 650, poz. 5392 z dnia 7 grudnia 2010 r.), ust. 5
otrzymuje brzmienie:
„5. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Gmina Kęty udostępni
nieodpłatnie właścicielom budynków mieszkalnych
oraz jednostkom oświatowym, które gromadzą odpady w ramach działalności edukacyjnej - worki lub
pojemniki z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę

Poz. 5858,5859

odpadów wymienionych w ust. 1 oraz dokona nieodpłatnie ich odbioru.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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UCHWAŁA NR XI/88/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, zgodnie z wnioskiem Gminnego
Zakładu Komunalnego, ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Łapanów:
1. Za dostarczoną wodę - według cen dla następujących
taryfowych grup odbiorców:
1) I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej oraz jednostki
pobierające wodę do celów przeciwpożarowych
– cena 2,80 zł za 1 m3 + VAT,
2) II grupa taryfowa – odbiorcy wody do celów
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym do produkcji żywności – cena
3,64 zł za 1 m3 + VAT,
3) III grupa taryfowa – odbiorcy zaopatrywani
w wodę w strefie dostaw obejmującą wieś
Zbydniów – cena 2,60 zł za 1 m3 + VAT.
2. Za odprowadzone ścieki – według cen dla następujących taryfowych grup odbiorców:
1) I grupa taryfowa – dostawcy ścieków bytowych,
spławialnych – cena 3,00 zł za 1 m3 + VAT,
2) II grupa taryfowa – dostawcy ścieków komunalnych, spławialnych – cena 5,40 zł za 1 m3 + VAT,
3) III grupa taryfowa – dostawcy ścieków przemysłowych, spławialnych, z zakładów przemysłu
spożywczego - cena 11,00 zł za 1 m3 + VAT,
4) IV grupa taryfowa – dostawcy ścieków bytowych dowożonych wozami asenizacyjnymi cena 3,00 zł za 1 m3 + VAT,
5) V grupa taryfowa – dostawcy ścieków przemysłowych dowożonych wozami asenizacyjnymi
z zakładów przemysłu spożywczego - cena
12,00 zł za 1 m3 + VAT.

3. Cenę za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej
nawierzchni, w szczególności terenów przemysłowych,
handlowych, usługowych, placów, dróg i parkingów,
z których odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne – w wysokości miesięcznej 0,05 zł + VAT.
4. Opłatę abonamentową, którą odbiorca usług jest
obowiązany zapłacić za utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, za odczyt wodomierza i urządzenia
pomiarowego oraz rozliczenie należności za ilość
dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków od każdego odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych - w wysokości miesięcznej 4,00 zł +VAT.
5. Miesięczną stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w punktach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w wysokości 4,50 zł + VAT.
Odbiorca , który korzysta jednocześnie z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków płaci
tylko jedną stawkę opłaty abonamentowej.
6. Opłatę za 1 m3ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, w których przekroczono warunki wymienione w § 4 ust. 2 pkt 3
lit. a - w wysokości iloczynu ceny określonej w taryfie za 1 m3 ścieków przemysłowych i najwyższego
procentu przekroczenia któregokolwiek z wymienionych wskaźników, nie więcej jednak niż 50 %. Do
opłaty dolicza się podatek VAT.
7. Opłatę odbiorową, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego
przez odbiorcę usług – w wysokości 150,00 zł + VAT.
§ 2.
1. Opłatę abonamentową pobiera się z dołu za każdy
rozpoczęty miesiąc gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych do świadczenia usług,
płatną w okresie obowiązywania pisemnej umowy
zawartej z odbiorcą.
2. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 5, pobiera się za
każdy metr sześcienny ścieków przemysłowych
wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie
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warunków wymienionych w § 4 ust. 2, pkt 3, lit. a
stwierdzone na podstawie dokonanych pomiarów
stężeń zanieczyszczeń do dnia, w którym pomiary
wykażą odprowadzanie ścieków zgodnych z ustalonymi parametrami.
3. Opłatę odbiorową pobiera się po dokonaniu prób
i dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji, płatną na
podstawie i w terminie wskazanym w fakturze VAT.
4. Cenę za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej
nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe przez okres krótszy niż miesiąc
dzieli się przez przeciętną liczbę 30 dni i mnoży przez
faktyczną ilość dni, w których nastąpiło rozpoczęcie
lub zakończenie odprowadzania ścieków. Zasadę
proporcjonalności stosuje się odpowiednio w razie
zmiany w ciągu miesiąca powierzchni, z której rozpoczęto lub zakończono odprowadzanie ścieków.
§ 3. Warunki rozliczeń za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe regulują przepisy ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858), wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze i uchwała Rady Gminy Łapanów
Nr VI/40/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapanów (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego Nr 290 poz. 3412, zm.
z 2006 r. Nr 53 poz. 312) oraz pisemna umowa zawarta
z odbiorcą usług.
§ 4. Określone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu ciągłości i niezawodności usług,
a także następujących standardów jakościowych:
1. W zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1) woda dostarczana dla wszystkich odbiorców jest
uzdatniana i spełnia wymagania dotyczące jakości, w tym wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) dla odbiorców zaliczonych do I i II grupy taryfowej dostarcza się wodę w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem,
3) dla odbiorców zaliczonych do III grupy taryfowej dostarcza się wodę w wymaganej ilości,
której odpowiednie ciśnienie osiąga się w urządzeniach hydroforowych, zasilanych energią
elektryczną na koszt odbiorcy.
2. W zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) dla dostawców ścieków zaliczonych do I i IV
grupy taryfowej, cena obejmuje odbiór ścieków
bytowych - z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące
z tych budynków,
2) dla dostawców ścieków zaliczonych do II grupy
taryfowej, cena obejmuje odbiór ścieków komunalnych będących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z zakładów gastronomicznych, piekarniczych, myjni samochodowych oraz innych za-
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kładów usługowych odprowadzających ścieki
zanieczyszczone związkami chemicznymi,
3) dla dostawców zaliczonych do III i V grupy taryfowej, cena obejmuje ścieki spełniające:
a) dopuszczalne obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, określone w wartościach przewidzianych dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, a mianowicie:
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
– 2.500 mg O2/litr,
- pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)- 1.400 mg O2/litr,
- maksymalny poziom zawiesiny ogólnej –
600 mg/litr,
b) pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
4) ilość ścieków przemysłowych od dostawcy zaliczonego do III grupy taryfowej, które obowiązany jest przyjąć do oczyszczalni Gminny Zakład
Komunalny oraz szczegółowe warunki ich odbioru określa pisemna umowa zawarta między
dostawcą a Gminnym Zakładem Komunalnym,
5) pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach przemysłowych spławialnych,
które warunkują ponoszenie przez dostawcę
opłaty wymienionej w § 1 ust. 5 dokonują dostawcy i Gminny Zakład Komunalny, według
zasad określonych w rozporządzeniu wymienionym w pkt 3 lit. b,
6) pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach przemysłowych zaliczonych do
V grupy taryfowej dokonuje Gminny Zakład
Komunalny,
7) ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi
przyjmowane są do oczyszczalni Gminnego Zakładu Komunalnego po dokonaniu wstępnej
kontroli ich składu oraz poziomu zanieczyszczeń, a ich odbiór obywa się w terminach:
a) bytowe – w każdy dzień roboczy,
b) przemysłowe – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy.
3. Inne, nie wymienione wyżej, standardy i warunki
dostarczania wody i odprowadzania ścieków regulują przepisy prawa wymienione w § 3.
§ 5.
1. Uchwala się dopłaty do ceny każdego metra sześciennego odprowadzonych ścieków liczonej dla:
1) dostawców zaliczonych do I grupy taryfowej, za
ścieki bytowe, spławialne – w wysokości 5,73 zł
+ VAT,
2) dostawców zaliczonych do IV grupy taryfowej
za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi – w wysokości 5,73 zł + VAT.
2. Dopłata przekazywana jest z budżetu gminy Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, w okresie obowiązywania taryfy.
§ 6. Taryfy określone niniejszą uchwałą obowiązują
w okresie od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 r.
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§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Łapanów
Nr XLIV/284/10 z dnia 25 października 2010r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia
dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 627 poz. 5056 z 1 grudnia 2010 r.).
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych sołectw i Urzędu Gminy Łapanów w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 grudnia 2011 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR XVI/149/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych (M. P. Nr 95
poz. 961) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 Nr 17 poz. 95 z późn. zm.)
- Rada Gminy Mszana Dolna, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości, które wynoszą:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,63 zł/m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,89 zł/ ha
powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1m² powierzchni,
d) pozostałych – 0,10 zł/m² powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,40 zł/m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 13,00 zł/m² powierzchni użytkowej,
5860

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł/m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 3,10 zł/m² powierzchni
użytkowej,
e) budynków wykorzystywanych sezonowo na cele
rekreacyjne – 6,00 zł/m² powierzchni użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,66 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
g) szop, budynków gospodarczych, garaży oraz
pozostałych budynków – 3,10 zł/m² powierzchni
użytkowej.
3) Od budowli – 2 % wartości budowli określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/329/08 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
określania wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r. Nr 762 poz. 5414).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR XVI/150/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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 późn. zm.) oraz
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 nr 17 poz. 95 z późn. zm.) - Rada Gminy
Mszana Dolna, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana
Dolna z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
1) Załącznik Nr 1 – wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości IN-1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 – wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/150/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/150/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR XVI/151/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95
poz. 962) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 95
poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.)
– Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/331/08 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008r. Nr 762 poz. 5416).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, które wynoszą rocznie zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr XVI/151/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
LP.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

WYSZCZEGÓLNIENIE
STAWKA OKREŚLONA PRZEZ RADĘ w zł
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW
LICZBA OSI / RODZAJ ZAWIESZENIA
2
3
SAMOCHODY CIĘŻAROWE (ART. 8 pkt. 1)
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
474
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
597
Powyżej 9 ton
824
SAMOCHODY CIĘŻAROWE (ART. 8 pkt. 2)
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
777
Inny system zawieszenia osi
777
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
887
Inny system zawieszenia osi
887
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
942
Inny system zawieszenia osi
942
Nie mniej niż 15 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 202
Inny system zawieszenia osi
1 398
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
998
Inny system zawieszenia osi
998

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

3.
3.1.
4.
4.1
4.1.1

4.1.2.

4.1.3

4.1.4

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

5.
5.1.
6.
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Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 053
Inny system zawieszenia osi
1 053
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 108
Inny system zawieszenia osi
1 108
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 164
Inny system zawieszenia osi
1 164
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 513
Inny system zawieszenia osi
1 752
Nie mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 513
Inny system zawieszenia osi
1 752
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 442
Inny system zawieszenia osi
1 442
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 497
Inny system zawieszenia osi
1 497
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 597
Inny system zawieszenia osi
2 035
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
2 035
Inny system zawieszenia osi
2 709
Nie mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
2 035
Inny system zawieszenia osi
2 709
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY (art. 8 pkt 3)
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 236
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY (art. 8 pkt 4)
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 309
Inny system zawieszenia osi
1 309
Nie mniej niż 18 i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 331
Inny system zawieszenia osi
1 331
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 353
Inny system zawieszenia osi
1 353
Nie mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 575
Inny system zawieszenia osi
2 094
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 442
Inny system zawieszenia osi
1 918
Nie mniej niż 40 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1 918
Inny system zawieszenia osi
2 709
PRZYCZEPY I NACZEPY (art. 8 pkt 5)
od 7 ton i poniżej 12 ton

721
PRZYCZEPY I NACZEPY (art. 8 pkt 6)
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6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3
6.3.1.

6.3.2.

7.
7.1.
7.2.
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JEDNA OŚ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
AUTOBUSY - liczba miejsc do siedzenia (art. 8 pkt 7)
- mniej niż 30 miejsc
- równa lub wyższa niż 30 miejsc

831
831
865
865
887
887

909
909
942
942
975
1 442
1 275
1 885

1 054
1 054
1 054
1 430
1 185
1 730
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

5863
5863

UCHWAŁA NR XIV/111/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nawojowa oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 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. zmian.), art. 17
ust. 1 pkt 15, art. 39 ust. 2, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmian.) Rada Gminy
Nawojowa uchwala co stepuje:
§ 1. Ustala się następujący sposób sprawienia pogrzebu osobom zmarłym przez Gminę Nawojową oraz
zasady zwrotu kosztów pogrzebu.
§ 2. Gmina organizuje pogrzeb osobom :
1) Bezdomnym zmarłym na terenie Gminy Nawojowa
2) Które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Nawojowa i nie posiadały osób zobowiązanych
do alimentacji lub posiadały osoby zobowiązane do

alimentacji , ale nie mają one możliwości sprawienia
pogrzebu lub uchylają się od tego obowiązku.
3) Osobom zmarłym bez ustalonej tożsamości , których
zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Nawojowa.
4) Mieszkańcom innych gmin o ustalonej tożsamości,
którzy zmarli lub których zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Nawojowa, po wcześniejszym uzgodnieniu z gminą w której zmarły był zameldowany.
§ 3.
1. O sprawienie pogrzebu przez gminę może ubiegać się
osoba zobowiązana do pochówku pozostająca
w trudnej sytuacji materialnej i nie mająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy na podstawie odrębnych przepisów albo
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świadczenie związane ze śmiercią lub pogrzebem
z tytułu ubezpieczeń cywilnych.
2. Osoba ponosząca koszty pochówku osoby zmarłej
spełniająca wymogi określone w ust.1 może ubiegać
się o przyznanie świadczenia w postaci zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 4. Pogrzeb sprawiany winien być zgodnie z wyznaniem zmarłego lub gdy zmarły nie był żadnego albo
nie ustalono jakiego był wyznania, ceremonia pogrzebowa winna odbywać się według zwyczaju świeckiego.
§ 5. Do kosztów pogrzebu zalicza się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zakup trumny lub urny
zakup ubrania
opłata za miejsce na cmentarzu
przygotowanie, przechowywanie i przewóz zwłok
odprawianie nabożeństwa pogrzebowego
przewóz konduktu pogrzebowego
pochówek oraz oznaczenie grobu znakiem wyznania
zmarłego i tabliczką
8) inne uzasadnione koszty
§ 6. Sprawiając pogrzeb, Gmina korzysta z usług
wyspecjalizowanych firm prowadzących kompleksowe
usługi pogrzebowe.
§ 7.
1. W przypadku pokrycia przez Gminę Nawojowa kosztów pogrzebu poniesione wydatki podlegają zwrotowi:
1) Z kwoty zasiłku pogrzebowego z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu,
2) Od spadkobierców z masy spadkowej, jeżeli po
osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
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2. Jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, to:
1) W przypadkach których mowa w § 2 pkt 1
i pkt 4, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nawojowej występuje do gminy właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania albo na ostanie miejsce zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu.
2) W przypadku bezdomnych, których ostatnim
miejscem zameldowania na pobyt stały była
Gmina Nawojowa i którzy nie posiadali osób
zobowiązanych do alimentacji koszty pogrzebu
pokrywa się ze środków własnych gminy.
§ 8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków związanych pogrzebem w całości
lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
obciążenie, kierownik ośrodka pomocy społecznej na
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu, odroczyć
termin płatności lub rozłożyć kwotę na raty.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/198/05 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie
zasad organizowania pogrzebu zmarłym, przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

5863
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UCHWAŁA NR VI/62/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy
z dnia 26 stycznia 2011r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
Dział

Rozdział

758
75801

75814
853

z późn. zm.) Rada Gminy Pałecznica uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach
budżetu na rok 2011

- jak poniżej:
Nazwa
Bieżące

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenie

Zwiększenie

0,00
0,00

575 000,00
555 000,00

0,00
0,00
0,00
-3 636,72
-3 636,72

555 000,00
20 000,00
20 000,00
38 874,47
38 874,47
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Pozostała działalność
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
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat - mandaty i kary za korzystanie ze środowiska
bieżące
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. 5864
-3 636,72
-3 636,72

38 874,47
38 874,47

-3 636,72

38 874,47

0,00
0,00

800,00
800,00

0,00

800,00

-3 636,72
-3 636,72

614 674,47
38 874,47

-3 636,72
-3 636,72

614 674,47
38 874,47
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§ 2.
1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na rok 2011, jak poniżej

Poz. 5864
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2. Łączna kwota wydatków budżetu po zmianach na rok
2011 wynosi 20 299 091,65 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości – 10 094 843,65 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 10 204 248,00 zł

Poz. 5865,5866

§ 3.
1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na
finansowanie zadań Gminy Pałecznica w zakresie
ochrony środowiska. Plan dochodów i wydatków po
zmianach przedstawia się - jak poniżej:

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1
1.1

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Ochrona środowiska
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami
i ochroną powierzchni ziemi
w tym:
usuwanie pokryć dachowych z eternitu
Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata

900

2.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy obejmujące planowane przeznaczenie kwoty dotacji
udzielanych w roku 2011 dla gminnej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy, poprzez
zmniejszenie dotacji na wydatki inwestycyjne o kwotę
887,00 zł a zwiększenie dotacji na zadania bieżące
o kwotę 887,00 zł

Rozdz.

§

90019

0690

Dochody
w zł
3 800,00
3 800,00
3 800,00

900
900

90002
90003

4300
4210

Wydatki
w zł

12 632,71
12 632,71

12 000,00
632,71

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

5865
5865

UCHWAŁA NR IX/103/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXV/186/2005 w sprawie opłaty
uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. d
oraz 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 późn. zm.), zarządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. z 1967 r.
Nr 45 poz. 228 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167 poz. 1399)
Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:

Małopolskiego z 2006 r. Nr 1 poz. 9) w sprawie opłaty
uzdrowiskowej w § 3 ust. 2 dodaje się literę d:
d) Panią Martę Gut-Kowalską - właścicielkę domu wypoczynkowego
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005r. Nr XXV/186/2005 (Dz.U. Województwa
5865
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UCHWAŁA NR IX/109/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokra łąka w Czarnem"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6
ust. 1 pkt 8, art. 42, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie
„Mokra łąka w Czarnem" o powierzchni 0,5725 ha na
działce nr 27/196 oraz o powierzchni 0,5284 ha na działce nr 47/27, położonych w obrębie 0003 Czarne, jednostce ewidencyjnej 092 Sękowa, stanowiących grunty
leśne w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Gorlice.
§ 2. Położenie użytku ekologicznego, o którym mowa
w § 1, zostało oznaczone linią przerywaną koloru czerwonego oraz symbolami „E-Ls” i „E-LsV” na mapie
z projektem zasięgu obszarów ekologicznych uprawnionego geodety Bogusława Niedzieli z dnia 11 maja 2011 r.
KERG 4391-5/2011, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Celem ustanowienia użytku ekologicznego,
o którym mowa w § 1, jest ochrona zespołu roślinnego
młaki eutroficznej Valeriano-Caricetum flavae ze stanowiskami roślin chronionych.
§ 4. W celu zapewnienia ochrony zespołu roślinnego młaki eutroficznej Valeriano-Caricetum flavae na
obszarze użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1,
wprowadza się ustalenia dotyczące ochrony czynnej:
1) wykaszanie ręczne młaki przynajmniej raz na dwa
lata, późnym latem oraz wynoszenie skoszonej runi
poza obręb użytku ekologicznego, minimum kilka dni
po skoszeniu;
2) karczowanie w miarę potrzeby (co 3-5 lat) pojawiających się w obrębie młaki samosiewów drzew i krzewów;
3) okresowy monitoring botaniczny.
§ 5.
1. Na terenie użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1,
obowiązują następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
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2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
użytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
9) zbioru, niszczenia i uszkadzania roślin i grzybów.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po
uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sękowa.
§ 6. Nadzór nad użytkiem ekologicznym powierza
się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gorlice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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do uchwały Nr IX/109/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 4 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
5866
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UCHWAŁA NR X/114/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) – Rada Gminy Skrzyszów uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące
drogi położone we wsi Skrzyszów:
1) nazwa zwyczajowa ,,Wąwóz”,
2) nazwa zwyczajowa ,,Kruk”.
2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną
we wsi Ładna – nazwa zwyczajowa ,,Księża Droga”.
3. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną we wsi Pogórska Wola – nazwa zwyczajowa ,,Na
Chrupka”.

4. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące
drogi położone we wsi Łękawica:
1) nazwa zwyczajowa ,,Stara Droga”,
2) nazwa zwyczajowa ,,Granice Porębskie”.
§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych określonych
w § 1 w sposób przedstawiony na kopiach map ewidencji gruntów w skali 1:2000 stanowiących załączniki
Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38346 –

Poz. 5867

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/114/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 27 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38347 –

Poz. 5867

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38348 –

Poz. 5867
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/114/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38349 –

Poz. 5867
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/114/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 27 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38350 –

Poz. 5867

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38351 –

Poz. 5867
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/114/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 27 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38352 –

Poz. 5867

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38353 –

Poz. 5867
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/114/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 27 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38354 –

Poz. 5867

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38355 –

Poz. 5867
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/114/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Mącior
5867

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38356 –

Poz. 5868

5868
5868

UCHWAŁA NR XII/81/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240); oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada
Gminy Tymbark uchwala, co następuje
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2011 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3.000 zł
w tym:

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3.000 zł w tym:

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 19.628.665,27 zł w tym:
1) dochody bieżące - 17.246.653,27 zł w tym; - dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizacje
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 207.016 zł
2) dochody majątkowe – 2.382.012 zł w tym; - dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2
i 3 – 1.624.156 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 18.518.880,27 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.916.146,27
zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 10.316.578,27 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 7.142.803,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.173.774,70 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.935.412 zł
5868

2)

3)
4)
5)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.066.139 zł
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 - 228.017 zł
e) wydatki na obsługę długu - 370.000 zł
Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.602.734 zł
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 1.602.734 zł z czego na programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 65.000 zł
nadwyżka 1.109.785,00 zł
przychody 498.615, 00 zł
rozchody 1.608.400,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38357 –

Poz. 5869,5870

5869
5869

UCHWAŁA NR XIII/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych
i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
w związku z art. 3, pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 42, ust. 6 i 7 pkt 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
Lp.
1.

2.

3.

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy wymiar
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
określonych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela /jednolity tekst z 2006r. Dz. U.
Nr 97, poz. 674/ zwanej dalej "Kartą Nauczyciela",
o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć,
a wymiarem zajęć określonym w następującej tabeli:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4-5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- "0" + 6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły, liczącej:
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

§ 2. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych
przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie
zadań dyrektora. Organ prowadzący szkołę może zwolnić w części od realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dyrektora przedszkola.
§ 3. Obniżkę godzin dyrektorów i wicedyrektorów:
gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli dokonuje
z urzędu Burmistrz Tuchowa.
§ 4. Ustala się tygodniowy wymiar godzin dla pedagogów szkolnych, nauczycieli specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
i w szkołach prowadzących zajęcia korekcyjno - kom-

Tygodniowy wymiar zajęć
12
10
8
6
12
10
8
8
5
3
9
7

pensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz
inne o charakterze terapeutycznym w ilości 20 godzin.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XXV/197/2008 z dnia
29 października 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

5869

5870
5870

UCHWAŁA NR XV/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), w związku art. 5 ustawy z dnia 12 stycz-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38358 –

nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz
pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P.
Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Tuchów
w 2012 roku:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,11 zł od
1 hektara powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części:
a) mieszkalnych – 0,36 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 14,20 zł,

Poz. 5870,5871

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,82 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,07 zł,
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie do
prowadzenia gospodarstwa domowego – 0,73 zł,
f) garaży wolno stojących, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 0,73 zł,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,60 zł,
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza lub leśna - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

5870

5871
5871

UCHWAŁA NR XV/104/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
w związku art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 620 z późn. zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn.
tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych
oraz spółek niemających osobowości prawnej, w
brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny od osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
niemających osobowości prawnej, w brzmieniu jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny od osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek

niemających osobowości prawnej, w brzmieniu jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określa się wzór informacji o nieruchomościach,
obiektach budowlanych, gruntach i lasach dla osób
fizycznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie
nr XXVI/205/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek
leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach
budowlanych, gruntach i lasach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38359 –

Poz. 5871
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/104/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38360 –

Poz. 5871

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38361 –

Poz. 5871

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38362 –

Poz. 5871
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/104/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38363 –

Poz. 5871

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38364 –

Poz. 5871

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38365 –

Poz. 5871
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/104/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38366 –

Poz. 5871

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38367 –

Poz. 5871
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/104/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38368 –

Poz. 5871

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38369 –

Poz. 5871

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38370 –

Poz. 5871

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
5871

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 555

– 38371 –

Poz. 5872
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UCHWAŁA NR XV/105/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze.
zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze. zm.) , obwieszczenia Ministra Finansów z 20 października 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962) oraz
pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z 19 października
2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95,
poz. 961 Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Tuchów w następujących wysokościach:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 546,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 735,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 868,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik 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 od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 8 ton - 1 147,00 zł
b) od 8 ton i poniżej 12 ton - 1 258,00 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy lub 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:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 255,00 zł,
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 290,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 15 miejsc - 423,00 zł,
b) od 15 miejsc do 29 miejsc - 712,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 491,00 zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 października 2010 roku Nr LIV/384/2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niz 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
nie mniej niż 15 ton
Trzy osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

Stawka podatku (w złotych):
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Stawka podatku
(w złotych):
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

924
1147
1270
1437

1036
1258
1382
1491

1147
1382
1547

1258
1491
1603
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nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton
Cztery osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton
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1670
1781
1892

1726
1837
1947

1727
1892
1947
2070
2181

1837
1947
2059
2730
2730

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy +
naczepa Ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)
Dwie osie
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 mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
Trzy osie
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton

Stawka podatku (w złotych):
oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Stawka podatku
w złotych):
inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1491
1603
1726
1837
1837

1603
1726
1836
2134
2158

1726
1726
1982

1981
1981
2761
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Jedna oś
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
Dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

Stawka podatku (w złotych):
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Stawka podatku w złotych):
inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

290
401
456

345
456
646

456
701
946
946

579
946
1446
1446
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nie mniej niż 38 ton
Trzy osie
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton

Poz. 5873,5874
1281

1892

779
779
1058

1058
1058
1447
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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UCHWAŁA NR XV/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, będącej podstawą obliczania
podatku rolnego za rok 2012 na obszarze Gminy Tuchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst:
Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz.969) Rada Miejska
w Tuchowie uchwala, co następuje:

niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969), będącej podstawą
obliczania podatku rolnego w Gminie Tuchów za 2012
rok z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 44,00 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie śred5873
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UCHWAŁA NR XV/170/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 7
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1),
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.2 ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238,
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,
poz. 1183.

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się zakład budżetowy pod nazwą
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
§ 2.
1. W celu przekształcenia określonego w § 1, stawia się
w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2011 r. samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Tarnowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, zwany dalej "zakładem budżetowym".
2. Na likwidatora wyznacza się dyrektora zakładu budżetowego.
3. Czynności likwidacyjne zakładu budżetowego obejmują w szczególności:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie stanu należności
i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych
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i majątku trwałego znajdującego się w zakładzie
budżetowym,
2) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.
4. Termin zakończenia likwidacji zakładu budżetowego
ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r.
5. Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych zakładu budżetowego według stanu
na dzień zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na
rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, zwaną dalej "jednostką budżetową".
2. Jednostce budżetowej nadaje się statut w brzmieniu
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego według
stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.

Poz. 5874

4. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu
budżetowego według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.
5. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego
stają się z mocy prawa pracownikami jednostki budżetowej.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr IX/57/90 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia
Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
2) uchwała Nr XIX/263/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 286, poz. 1849).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie
Grzegorz Światłowski
Załącznik
do uchwały Nr XV/170/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 3 listopada 2011 r.

Statut Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie
§ 1. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany
dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy
Miasta Tarnowa prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Siedzibą i obszarem działania Ośrodka jest
miasto Tarnów.
§ 3. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie
potrzeb mieszkańców Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
§ 4. Do zakresu działania Ośrodka należy:
1) eksploatacja, utrzymanie i udostępnianie terenów
i obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących
mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa,
2) tworzenie miejskiej bazy sportowej oraz pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań inwestycyjnych
w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
3) upowszechnianie kultury fizycznej,
4) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych,
zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnych usług w zakresie sportu i rekreacji,
5) udostępnianie miejskiej bazy sportowej dla potrzeb
sportu, wychowania fizycznego, współzawodnictwa
sportowego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
5874

6) tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do
rehabilitacji ruchowej, rekreacji oraz uprawiania
sportu,
7) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
§ 5.
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność
Ośrodka, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
3. Regulamin organizacyjny i strukturę organizacyjną
ustala dyrektor Ośrodka.
§ 6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
roczny plan finansowy.
§ 7. Ceny za korzystanie z obiektów sportoworekreacyjnych Ośrodka ustala Prezydent Miasta Tarnowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie
Grzegorz Światłowski
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ANEKS NR 1/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2011 r.
do porozumienia Nr WP-SO.RI.273.4.2011 zawartego w dniu 10 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie
przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,
środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
zawarty w dniu 3 listopada 2011 r. w Chrzanowie pomiędzy:

85203 w wysokości 431.360,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)”

Powiatem Chrzanowskim, z siedzibą w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez
zmian.

1. Adam Potocki - Starosta Powiatu Chrzanowskiego,
2. Maria Siuda - Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego,
a
Gminą Chrzanów, z siedzibą w Chrzanowie, al. Henryka 20,
reprezentowaną przez:
1. Ryszarda Kosowskiego – Burmistrza Miasta Chrzanowa

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Zarząd
Powiatu Chrzanowskiego

o następującej treści:

Starosta
Adam Potocki

§ 1. Zmienia się porozumienie Nr WP-SO.RI.273.4.
2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w ten sposób, że: § 4
ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe na realizację
zadania zostały ujęte w budżecie Powiatu Chrzanowskiego
na rok 2011, jako dotacja celowa w Dziale 852 rozdział

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