DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 556

Kraków, dnia 1 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
OBWIESZCZENIA:
5876
5877

–
–

Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

38378

Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

38379

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5878

–

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany
budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011

38379

UCHWAŁY RAD GMIN:
5879

5880
5881

–

–
–

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

38383

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011

38407

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za
inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

38420

5882

–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

38420

5883

–

Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

38425

Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

38425

Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości

38426

Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych

38427

Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy
Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki.

38429

5884
5885
5886
5887

–
–
–
–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556
5888
5889
5890
5891
5892

–
–
–
–
–

– 38378 –

Poz. 5876

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne

38439

Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych.

38440

Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dot.
opłaty od posiadania psów.

38445

Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.

38445

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone
przez Gminę Szerzyny

38446

5893

–

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów
informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

38447

5894

–

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny
na rok 2012.

38452

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego

38455

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2012
rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.

38455

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012

38456

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny
skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy
Szerzyny na rok 2012

38456

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych.

38457

Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Tomice

38457

Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

38458

Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/52/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Zygodowice

38459

Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

38460

5895
5896

5897
5898

5899

5900
5901

5902

5903

–
–

–
–

–

–
–

–

–

5876
5876

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art.17 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz U z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172)

Prostuje błąd w uchwale Rady Gminy Stryszawa
Nr II/6/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 717 poz.6140) polegający na tym, iż zamiast :

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38379 –

Poz. 5876,5877,5878

„ w § 1 w tabeli w dziale 756 uchwały
756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn

66 000,00

0,00

20 000,00
10 000,00
26 000,00
„.

winno być :
756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn

66 000,00

0,00

30 000,00
10 000,00
26 000,00
„.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

5876

5877
5877

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art.17 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j. t. Dz U z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd w treści Zarządzenia Starosty Olkuskiego Nr 18/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
w 2011 roku ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 211, poz. 1743)
polegający na tym, iż zamiast:

„§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2010 r. na kwotę
3.392 PLN”
winno być:
„§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2011 r. na kwotę
3.392 PLN”
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

5877

5878
5878

UCHWAŁA NR XII/98/11
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
§ 1. Postanawia się dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2011
o kwotę 76.441 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 76.441 zł
- jak poniżej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38380 –

Poz. 5878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38381 –

§ 2. Postanawia się dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2011
o kwotę 76.441 zł, z czego:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 133.559 zł,

2) zwiększenia
210.000 zł,
- jak poniżej:

Poz. 5878

wydatków

majątkowych

o kwotę

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38382 –

Poz. 5878

§ 3. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego
na rok 2011 Nr III/29/2011 Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 28 stycznia 2011 roku wprowadza się zmiany
wynikające z § 1 i 2 niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

5878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38383 –

Poz. 5879

5879
5879

UCHWAŁA NR XIV/83/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomoņci, podatek rolny i podatek leņny
oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego, podatku leņnego
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. 6 ust. 13
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.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobowej
uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji w sprawie
podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od
nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
§ 2. W zakresie wzorów informacji w sprawie
podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3. W zakresie wzorów informacji w sprawie
podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy
Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny
i podatek rolny oraz wzorów formularzy informacji
o lasach i o gruntach oraz uchwała Nr XX/130/04
Rady Gminy Bobowa z dnia 29.XI.2004 r. w sprawie:
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości z dniem 31 grudnia 2011 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie z dniem
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38384 –

Poz. 5879
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/83/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38385 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38386 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38387 –

Poz. 5879

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38388 –

Poz. 5879
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/83/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38389 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38390 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38391 –

Poz. 5879

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38392 –

Poz. 5879
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/83/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38393 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38394 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38395 –

Poz. 5879

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38396 –

Poz. 5879
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/83/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38397 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38398 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38399 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38400 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38401 –

Poz. 5879

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38402 –

Poz. 5879
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/83/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38403 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38404 –

Poz. 5879

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38405 –

Poz. 5879
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/83/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 października 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38406 –

Poz. 5879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38407 –

Poz. 5879,5880

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

5879

5880
5880

UCHWAŁA NR XVI/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217,

art. 221, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1240 z późn.zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38408 –

§ 1.
1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu na rok 2011
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu na rok 2011
– zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej
uchwały stan budżetu wynosi:

Poz. 5880

§ 3. Tabela Nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tabela Nr 4 Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

a) plan dochodów 91.509.172,16 zł.
b) plan wydatków 103.346.453,18 zł.

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

c) deficyt budżetu 11.837.281,02 zł.
d) przychody budżetu 14.637.281,02 zł.
e) rozchody budżetu 2.800.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/103/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 października 2011 r.
Dochody budżetu w roku 2011
zmiany

Dział

Rozdział
Paragraf

801
80104

0970

80110

0750

Nazwa

Oņwiata
i wychowanie
Przedszkola
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy
z różnych dochodów
Gimnazja
w tym:
a) dochody bieżące
dochody z najmu
i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz
innych umów
o podobnym
charakterze

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia

w tym zadania
z zakresu
administracji
rządowej
i innych zleconych JST
odrębnymi
ustawami *

w tym zadania wykonywane na
mocy porozumień
z organami
administracji
rządowej *

w tym na
zadania realizowane
w drodze
umów lub
porozumień
między JST *

2 550,00

1 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711,00

0,00

0,00

0,00

711,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

240,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556
0970

80148

0830

wpływy
z różnych dochodów
Stołówki szkolne
i przedszkolne
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z usług
Razem
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje i ņrodki
na finansowanie
wydatków na
realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
b) dochody majątkowe
w tym:
- dotacje i ņrodki
na finansowanie
wydatków na
realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3

– 38409 –

Poz. 5880

800,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

1 751,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

1 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/103/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 października 2011 r.
Wydatki budżetu w roku 2011
zmiany
Dział

Rozdział

010
01008

Nazwa

Rolnictwo
i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

w tym zadania z zakresu
administracji
rządowej
i innych
zleconych
JST odrębnymi ustawami *

w tym zadania wykonywane na
mocy porozumień
z organami
administracji
rządowej *

w tym na
zadania realizowane
w drodze
umów lub
porozumień
między JST *

10 000,00

530,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

01095

600
60017

60095

700
70005

801
80101

wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Transport
i łącznoņć
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Oņwiata
i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych

– 38410 –

Poz. 5880

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

33 260,00

24 243,00

0,00

0,00

0,00

1 082,00

4 102,00

0,00

0,00

0,00

1 082,00

4 102,00

0,00

0,00

0,00

1 082,00

4 102,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

80104

80110

80113

80148

900

90004

w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Dowożenie
uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Stołówki szkolne
i przedszkolne
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Utrzymanie zieleni
w miastach
i gminach
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

– 38411 –

Poz. 5880

4 102,00

1 082,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 102,00

711,00

0,00

0,00

0,00

4 102,00

711,00

0,00

0,00

0,00

4 102,00

711,00

0,00

0,00

0,00

4 102,00

711,00

0,00

0,00

0,00

7 136,00

19 430,00

0,00

0,00

0,00

7 136,00

19 430,00

0,00

0,00

0,00

7 136,00

19 430,00

0,00

0,00

0,00

7 136,00

19 430,00

0,00

0,00

0,00

18 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 390,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

530,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

530,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530,00

0,00

40 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

90015

926
92601

w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Oņwietlenie ulic,
placów i dróg
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Razem
w tym:
wydatki bieżące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) ņwiadczenia na
rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na
programy finansowane z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
(5) obsługĉ długu
jednostki samorządu terytorialnego
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
w tym na:
(4) wydatki na
programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

– 38412 –

Poz. 5880

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 250,00

0,00

0,00

0,00

7 250,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00

8 218,00
8 218,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00

8 218,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

8 218,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

8 218,00

0,00

0,00

0,00

101 040,00

100 241,00

0,00

0,00

0,00

53 790,00

52 991,00

0,00

0,00

0,00

53 790,00

52 991,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

14 102,00

0,00

0,00

0,00

47 790,00

38 889,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

47 250,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556
- wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego

– 38413 –
0,00

Poz. 5880
0,00

0,00

0,00

0,00

* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/103/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 października 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok
Lp.
1

Dział
2

1.

010

Rozdział
3

§
4

01008
6050
01010
6058
6059
6050
6050
2.

600
60013
6050

6300
6300

6050
6050
6300
60014
6300
60016
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050

Nazwa inwestycji
5

Plan
6

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
- odwodnienie terenów gminnych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska
z magistralą - ETAP II i III
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Stolarskiej, Sąsiedzkiej, Zarzecze,
Niwa, i S. Faustyny w Mokrzyskach
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Pielgrzymów w Szczepanowie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych
- odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej
nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową
kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego
- stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni
- budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768
- budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku
- budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych
- odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko - Mokrzyska
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
- budowa chodników przy drogach powiatowych
Drogi publiczne gminne
w tym:
- modernizacja dróg gminnych
- zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku
- zakup i montaż przystanków autobusowych
- budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Jasnej do
ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami
- budowa dróg na Osiedlu Słotwina w Brzesku: ul. Jana Pawła II, ul. Wł.
Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia
- budowa chodnika od placu Kazimierza Wielkiego do Regionalnego
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku
- modernizacja chodników na terenie miasta
- budowa chodnika przy ul. Nowy Świat w Jasieniu

2 894 502,00
100 000,00
100 000,00
2 794 502,00
1 088 000,00
1 612 000,00
50 000,00
44 502,00
3 640 956,00
2 277 293,00
2 126 888,00

15 000,00
34 904,00

140,00
361,00
100 000,00
409 846,00
409 846,00
953 817,00
590 000,00
40 000,00
40 000,00
400,00
1 212,00
33 617,00
160 529,00
88 059,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556
3.

700
70005
6060
70095
6050
6059
6050

4.

720
72095
6639

5.

750
75023
6060
6050
6050

6.

754
75412
6050
6230
6230

7.

801
80101
6050
80104
6060
6050
6050
80110
6050
6050

8.

851
85154
6060

9.

852
85219
6050

10.

900
90001
6010

6057
6059
6050

– 38414 –

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy
Pozostała działalnoņć
w tym:
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów
w Brzesku
- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach
wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II
- budowa zadaszenia schodów zewnętrznych w budynku DL w Porębie
Spytkowskiej
Informatyka
Pozostała działalnoņć
w tym:
- realizacja projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Brzesku
- wdrożenie elektronicznej obsługi petenta
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
- budowa garażu dla OSP w Mokrzyskach
- dotacja dla OSP w Brzesku na zakup samochodu strażackiego
- dotacja na zakup zestawu przeszkód dla OSP
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku
Przedszkola
w tym:
- zakup patelni elektrycznej
- rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Ogrodowej w Brzesku
- przebudowa ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Wokowicach
Gimnazja
w tym:
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku
- wymiana nawierzchni chodnikowych, remont schodów zewnętrznych
wraz z wymianą balustrad w budynku PG Nr 2
w Brzesku - etap II
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
- zakup środków trwałych do prowadzenia działań profilaktycznych
Pomoc społeczna
Oņrodki pomocy społecznej
w tym:
- zakup i montaż środków trwałych na potrzeby MOPS
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku
Międzygminnego w Brzesku
- realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko
oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim
- budowa kanalizacji w Gminie Brzesko

Poz. 5880
1 137 950,00
812 950,00
812 950,00
325 000,00
190 000,00
130 000,00
5 000,00
14,00
14,00
14,00
104 744,00
104 744,00
35 744,00
26 000,00
43 000,00
33 500,00
33 500,00
7 000,00
19 000,00
7 500,00
3 182 887,00
2 539 792,00
2 539 792,00
467 727,00
4 727,00
450 000,00
13 000,00
175 368,00
141 900,00
33 468,00

5 900,00
5 900,00
5 900,00
4 848,00
4 848,00
4 848,00
5 746 361,00
5 596 711,00
2 886 138,00

1 436 932,00
1 093 381,00
156 260,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556
6050
90004
6050
6060
90015
6050
11.

921
92120
6057
6059
6570
92195
6057
6059
6060

12.

926
92601
6050
6050
6050
6050
6050
92605
6050
6050

– 38415 –

Poz. 5880

- przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku DL
w Porębie Spytkowskiej
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
- zakup i montaż urządzeń zabawowych
- zakup dekoracji świątecznych
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
- rewitalizacja Rynku w Brzesku
- remont elewacji Kościoła Św. Jakuba w Brzesku w ramach rewitalizacji
Rynku w Brzesku
Pozostała działalnoņć
w tym:
- budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku
- zakup wyposażenia dla studia nagrań w Regionalnym Centrum Kulturalno - Bibliotecznym w Brzesku
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
- wymiana urządzeń kręglarskich w budynku "Kręgielni"
- monitoring stadionu OKS w Brzesku
- przebudowa szatni w budynku hali sportowej przy ul. Mickiewicza
- modernizacja budynku "Kręgielni"
- modernizacja stadionu OKS w Brzesku
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
- budowa zasilania elektrycznego boiska sportowego w Szczepanowie
- remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną
wraz z zapleczem pn. "ORLIK PLUS"
RAZEM
w tym:
Inwestycje, w tym:
- na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
Zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

24 000,00
51 200,00
11 200,00
40 000,00
98 450,00
98 450,00
6 188 979,00
3 070 374,00
1 900 000,00
1 104 477,00
65 897,00
3 118 605,00
1 650 000,00
1 428 605,00
40 000,00
394 705,00
371 745,00
56 745,00
12 000,00
15 000,00
100 000,00
188 000,00
22 960,00
7 000,00
15 960,00

23 335 346,00
19 483 387,00
11 443 409,00

965 821,00
0,00

2 886 138,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/103/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 października 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2011 roku
A.

B.

DOCHODY (A1 + A2)
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI (B1 + B2)

91 509 172,16
79 483 368,16
12 025 804,00
103 346 453,18
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wydatki bieżące
wydatki majątkowe
NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)
FINANSOWANIE (P - R)
Przychody budżetu ogółem
z tego:
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych
2/ Pożyczki
3/ Kredyty
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu ogółem
z tego:
1/ Spłaty pożyczek
w tym na:
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"
2/ Wykup obligacji
- obligacje seria F

80 011 107,18
23 335 346,00
-11 837 281,02
11 837 281,02
14 637 281,02
12 900 000,00
0,00
138 605,31
1 598 675,71
2 800 000,00
900 000,00
900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVI/103/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 października 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2011 roku
Dział

Rozdział

1
010

2
01030

Nazwa

3
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznch

4

5
0
0

wpłaty gminy na rzecz izb
rolniczych
600
60013

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

568 750
149 904
dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki
samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych

60014

Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki
samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań bieżących
dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki
samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych

720
72095

Informatyka
Pozostała działalnoņć

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6
13 000
13 000
13 000
0
0

149 904

418 846
9 000

0

409 846

106
106

0
0
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dotacje celowe przekazane do województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia *
dotacje celowe przekazane do województwa na
zadania inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumienia *

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Poz. 5880
92

14

0

35 156

0

35 156
8 656

dotacja celowa na dofinansowanie bieżących
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostce
niezaliczanej do sektora
finansów publicznych
801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

12 600
12 600
dotacje podmiotowe
zwroty dotacji za uczniów
z Gminy Brzesko uczęszczających
do przedszkoli na terenie
innych gmin

80110

26 500

Gimnazja

12 600

0
dotacje podmiotowe

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne

85153

Zwalczanie narkomanii

dotacje celowe (bieżące)

40 000
40 000
40 000
0

dotacje celowe (bieżące)
na zadania jednostki
samorządu terytorialnego
zlecane innym podmiotom
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0
dotacje celowe (bieżące)
na zadania jednostki
samorządu terytorialnego
zlecane innym podmiotom

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki
samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań bieżących

85212

Ņwiadczenia rodzinne,
ņwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokości

1 659 688
1 465 688
1 465 688

194 000
194 000
315 000
0
15 000
15 000

300 000
300 000

59 960
13 860
13 860

50 000
0

43 000

0

43 000
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Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóe
ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajĉciach
w centrum integracji społecznej

100

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokości
85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokości

85295

Pozostała działalnoņć

90001

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa
i ochrona wód
wpłaty gminy na rzecz
związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

90095

Pozostała działalnoņć
wpłaty gminy na rzecz
związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby
dotacje podmiotowe

92116

Biblioteki
dotacje podmiotowe

92120

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

1 000
1 000

0

0

50 000
50 000

350 000

0

300 000

0

300 000

50 000
50 000

0

2 011 800

65 897

953 000

0

953 000
1 058 800
1 058 800
0

dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
926
92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

0

2 000

dotacje celowe (bieżące)
na zadania jednostki
samorządu terytorialnego
zlecane innym podmiotom
900

0

100

2 000

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokości
85216

Poz. 5880

0
65 897
65 897

0
0

500 000
500 000
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dotacje celowe (bieżące)
na zadania jednostki
samorządu terytorialnego
zlecane innym podmiotom

500 000

3 043 216

2 638 741

* dotacje celowe przekazane do województwa na realizację zadań z udziałem
środków unijnych
OGÓŁEM DOTACJE
5 681 957
w tym:
- dotacje podmiotowe
3 671 488
- dotacje celowe
1 588 769
w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową
559 750
dla jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych
- dotacja celowa na pomoc finansową
22 860
dla jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej zadań bieżących
- dotacje celowe (bieżące) na zadania
865 000
jednostki samorządu terytorialnego
zlecane innym podmiotom
- dotacje celowe przekazane do woje92
wództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia
- dotacje celowe przekazane do woje14
wództwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia
- dotacje celowe na dofinansowanie
26 500
zakupu inwestycyjnego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na dofinansowanie
8 656
bieżących zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
- dotacje celowe na dofinansowanie
65 897
zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
- pozostałe dotacje celowe (bieżące)
40 000
- pozostałe
421 700
w tym:
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych
13 000
- zwroty dotacji wykorzystanych nie46 100
zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin
350 000
na dofinansowanie zadań bieżących
- zwroty dotacji za uczniów z Gminy
12 600
Brzesko uczęszczających do przedszkoli
na terenie innych gmin

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
5880
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UCHWAŁA NR XVI/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie okreņlenia
inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od
nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/tekst jed. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jedn. Dz.U. z 2006r, Nr 136, poz. 969 z późn.
zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U.
z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ - Rada Miejska w Brzesku
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie określenia
inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za
inakso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości zmienia się § 3 punkt 2 nadając mu
brzmienie: "2) na terenie wsi Jadowniki w wysokości

11% pobranej i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w tym Dzienniku z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

5881

5882
5882

UCHWAŁA NR XIII/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 21.000,00 zł, w tym dochody bieżące - 21.000,00 zł.
2. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 96.600,00 zł, w tym: dochody bieżące - 96.600,00 zł.
3. Po dokonanych zmianach planowane dochody
budżetu wynoszą 30.640.127,75 zł.
4. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 47.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 47.000,00 zł.
5. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych wy-

datków budżetu o kwotę 122.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 122.600,00 zł.
6. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 34.560.618,64 zł.
§ 2.
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011
roku" w dziale 600 - "Transport i łączność", rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa
się o kwotę 20.000,00 zł dotację celową na pomoc
finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie bieżące pn. "wymiana krawężników w ul. Zygmunta Starego w Chełmku".
2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku" otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

wadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych
niniejszą uchwałą.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na
rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach wpro-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/93/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 listopada 2011 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
801

Rozdział
80101

80104

80148

852
85212

854
85401

900
90019

Wyszczególnienie
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
dochody bieżące:
wpływy z usług
Stołówki szkolne i przedszkolne
dochody bieżące:
wpływy z usług
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wpływy ze zwrotów dotacji
odsetki od dotacji
Edukacyjna opieka wychowawcza
Ņwietlice szkolne
dochody bieżące:
wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat
i kar za korzystanie ze ņrodowiska
dochody bieżące:
wpływy z różnych opłat
Razem zmiany

Zmniejszenia
70 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
-

Zwiĉkszenia
12 250,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00
6 100,00
6 100,00

-

6 100,00
2 500,00

26 600,00
26 600,00
26 600,00
26 600,00
96 600,00

2 500,00
1 100,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
21 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/93/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
600

Rozdział
60014

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące

Zmniejszenie
-

Zwiĉkszenie
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
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Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t
Oņwiata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
80104
Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
80110
Gimnazja
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
80195
Pozostała działalnoņć
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
85212
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) wydatki na dotacje na zadanai bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Ņwietlice szkolne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Razem zmiany
70005

801

– 38422 –
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
-

116 600,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
700,00
5 000,00

12 250,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

25 300,00
25 300,00
25 300,00
5 300,00
20 000,00

2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00

29 300,00
29 300,00
29 300,00
29 300,00
51 500,00
51 500,00
51 500,00
1 500,00
50 000,00

-

4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00

-

-

6 100,00
6 100,00

-

6 100,00
3 600,00
1 300,00
2 300,00

-

2 500,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00

122 600,00

47 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/93/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 listopada 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku"

Dział

Rozdział

600
60004

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji
z budżetu

Transport i łącznoņć
Lokalny transport
zbiorowy
dotacja celowa na
zadania bieżące

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową

60014

Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na
zadania bieżące
dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową

720
72095

Informatyka
Pozostała działalnoņć
dotacja celowa na
zadania bieżące jako
wkład własny Gminy (UE)
dotacja celowa na
zadania inwestycyjne jako wkład własny Gminy (UE)

754
75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
wpłata na fundusz
celowy

75412

Ochotnicze straże
pożarne
dotacja celowa na
zadania bieżące
dotacja celowa inwestycyjna

801
80104

Oņwiata
i wychowanie
Przedszkola
dotacja celowa na
zadania bieżące

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
dotacja celowa na
pomoc finansową

1 084 144,74

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
x

330 840,00

x

330 840,00

x

35 500,00

x

35 500,00

x

717 804,74

x

dla jednostek sektora
finansów publicznych

20 000,00

-

697 804,74

x

66,32
66,32
57,56

x
x
x

8,76

x

15 000,00

250 862,66

15 000,00

x

15 000,00

x

x

250 862,66

x

150 862,66

x

100 000,00

100 200,00

44 000,00

100 200,00
100 200,00

44 000,00
44 000,00

30 000,00
16 000,00
16 000,00

52 000,00
-
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Lecznictwo ambulatoryjne

85153

Zwalczanie narkomanii

– 38424 –

dotacja podmiotowa

dotacje celowe nazadania j.s.t. zlecane
innym podmiotom
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalnoņć
dotacje celowe na
zadania j.s.t. zlecane
innym podmiotom
dotacja celowa na
pomoc finansową

900
90013

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt
dotacja celowa na
zadania bieżące

921
92109

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
dotacja podmiotowa
dotacja celowa inwestycyjna

92116

Biblioteki
dotacja podmiotowa

926
92605

5 000,00

x

5 000,00
x

x

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

5 000,00

x
5 000,00
9 000,00

dotacje celowe na
zadania j.s.t. zlecane
innym podmiotom
dotacja celowa na
zadania bieżące
852
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47 000,00

x
47 000,00
9 000,00

x

10 000,00
10 000,00
x

40 000,00
40 000,00
40 000,00

10 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

1 561 620,00

x

1 310 000,00

x

1 010 000,00

x
x

300 000,00
251 620,00
251 620,00
x
x

x
x
291 000,00
291 000,00

dotacje celowe na
zadania j.s.t. zlecane
innym podmiotom
Razem

x
291 000,00
2 833 031,06

677 862,66

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
5882
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UCHWAŁA NR XXVIII/350/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie do prowadzenia postĉpowań w sprawach dotyczących ņwiadczeń materialnych
o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15, art. 39
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 90f i 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących świadczeń materialnych
o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), w tym do wydawania decyzji administracyjnych”.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie może upoważnić podległych mu pracowników do wykonywania czynności, o których mowa
w § 2”.

§ 2. W załączniku do Uchwały Nr XXI/254/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń
materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych
na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm. )wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 skreśla się ust. 5, dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie ust. 5,
2) po § 16 dodaje się § 16a o treści:
„§ 16a. Zasiłek szkolny udzielany w formie rzeczowej
realizowany jest poprzez refundację poniesionych
kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy
i zaakceptowanych przez upoważnionego pracownika
MOPS.”
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala
się formę jego realizacji oraz sposób płatności.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch

5883

5884
5884

UCHWAŁA NR XIII/63/2011
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 11 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
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przez organizacje pożytku publicznego - 0,05 zł od
1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 5,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych (garaży wolnostojących, budynków
gospodarczych, domków letniskowych i innych
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-

Poz. 5884,5885

zacje pożytku publicznego) - 3,86 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 LXI/271/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 października 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 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: Stanisław Biedrończyk

5884

5885
5885

UCHWAŁA NR XIV/87/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym– (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.
1591 z późn. zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Liszki uchwala, co
następuje:
§ 1. I. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości na terenie gminy Liszki:

-

-

1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni, 0,60 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych −od 1 ha powierzchni, 4,33 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego − od 1 m²
powierzchni, 0,11 zł
2. od budynków lub ich czĉņci :
a) mieszkalnych −od 1 m2 powierzchni użytkowej,
0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej − od 1 m2 powierzchni użytkowej, 18,00 zł
- wykorzystywanych na garaże związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie

c)
d)

e)

transportu drogowego −od 1m2 powierzchni
użytkowej, 10,00 zł
zajętych na potrzeby prowadzenia działalności
w zakresie kultury fizycznej i sportu− od 1 m²
powierzchni użytkowej, 6,60 zł
zajętych na prowadzenie działalności artystycznej od 1m² powierzchni użytkowej, 5,19 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług agroturystycznych- od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5,19
zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług turystycznosportowych- od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5,19 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym − od 1 m2 powierzchni użytkowej, 7,27 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń− od 1 m2 powierzchni użytkowej, 4,45 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni użytkowej, 2,00 zł

3. od budowli2 % ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
-

od sieci komunalnych i oczyszczalni ņcieków1 %
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
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§ 2. Tracą moc: Uchwała Nr LV/ 531/ 10 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała
Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/ 531/ 2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchyla się:
1) § 1 pkt. 3 Uchwały Nr XV/ 105/ 07 Rady Gminy Liszki
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki.
§ 5. Uchwałę podaje się do wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor

2) Uchwałę Nr XXXVIII/ 391/ 09 Rady Gminy Liszki z dnia
14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/
105/ 07 Rady Gminy Liszki z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
5885

5886
5886

UCHWAŁA NR XIV/88/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2011 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2012 roku (M.P. z 2011r., Nr 95,

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
POJAZDU
Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

poz. 961 ), oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 20 października 2011 w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 roku ( M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy
Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych
stawek podatku od środków transportowych.
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

DATA PRODUKCJI
Do 31.12.1996r. Po 01.01.1997r.

580,00 zł
810,00zł
1.040,00zł

520,00zł
754,00zł
984,00zł

Pojazdy posiadające wydany
przez producenta lub importera
certyfikat EURO
290,00zł
410,00zł
520,00zł

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.

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU
NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ NIŻ

12 ton
13 ton
14 ton
15 ton

13 ton
14 ton
15 ton

12 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

Oņ jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym lub
jezdnych.
uznanym za równoważne.
STAWKA PODATKU
DWIE OSIE
810,00zł
924,00zł
924,00zł
1.040,00zł
1.040,00zł
1.160,00zł
1.160,00zł
1.400,00 zł
TRZY OSIE
1.270,00zł
1.400,00zł
1.500,00zł
1.620,00zł
1.620,00zł
1.732,00zł
1.732,00zł
1.848,00zł
1.848,00zł
1.964,00zł
1.964,00zł
2.080,00zł
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CZTERY OSIE I WIĈCEJ
12 ton
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

2.068,00zł
2.184,00zł
2.300,00zł
2.414,00zł
2.530,00zl

2.184,00zł
2.300,00zł
2.414,00zł
2.728,00zł
2.728,00zl

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.

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW
Od 3,5 ton i poniżej 12 ton

DATA PRODUKCJI
Do 31.12.1996r.
1.270,00zł

Po 01.01.1997r.
1.220,00zł

Pojazdy posiadające wydany przez
producenta lub importera certyfikat
Euro
640,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia.
DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW
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 do 36 ton
włącznie
Powyżej 36 ton

Oņ jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia osi jezdz zawieszeniem pneumatycznym lub
nych.
uznanym za równoważne.
STAWKA PODATKU
DWIE OSIE
1.270,00zł
1.386,00zł
1.500,00zł

1.620,00zł

1.620,00zł

1.848,00zł

1.732,00zł

2.156,00zł

1.964,00zł

2.194,00zł

1.848,00zł

1.970,00zł

2.414,00zł
2.530,00zł

2.530,00zł
2.838,00zł

TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton do 36 ton
włącznie
Powyżej 36 i mniej niż 40 ton
Nie mniej niż 40 ton

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.
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW

Od 7 ton i poniżej 12 ton

DATA PRODUKCJI
Do
Po
31.12.1996r. 01.01.1997r.
462,00 zł
410,00zł
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6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia.
Oņ jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumaInne systemy zawieDOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POtycznym lub uznanym za
szenia osi jezdnych.
JAZDÓW
równoważne.
STAWKA PODATKU
JEDNA OŅ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
462,00zł
580,00zł
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
580,00zł
690,00zł
Nie mniej niż 25 ton
690,00zł
810,00zł
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
810,00zł
924,00zł
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
924,00zł
1.040,00zł
Nie mniej niż 33 ton do 36 ton włącznie
1.040,00zł
1.496,00zł
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
1.160,00zł
1.500,00zł
Nie mniej niż 38 ton
1.386,00zł
1.930,00zł
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
1.160,00zł
1.500,00zł
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
1.270,00zł
1.620,00zł
Nie mniej niż 38 ton
1.386,00zł
1.732,00zł
7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU
Do 15 miejsc włącznie
Od 16 miejsc i mniej niż 30
miejsc
Równej lub wyższej niż 30
miejsc

DATA PRODUKCJI
Do 31.12.1996r. Po 01.01.1997r.
810,00zł
1.155,00zł

754,00zł
1.100,00zł

Pojazdy posiadające wydany przez producenta lub importera certyfikat EURO
410,00zł
580,00zł

1.620,00zł

1.560,00zł

810,00zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Liszki NR
LV/532/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor

§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości przez rozplakatowanie.
5886

5887
5887

UCHWAŁA NR XIV/95/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci
wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż Gmina Liszki.

Na podstawie
z dnia 7 września
z 2004 r. Nr 256,
ust. 2, pkt 15

art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Liszki uchwala, co następuje:
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Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania
i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy
Liszki dla zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Liszki przez podmioty inne niż Gmina Liszki :
1. Przedszkoli publicznych – należy przez to rozumieć
prowadzenie na terenie Gminy Liszki przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
publicznego przedszkola
2. Przedszkoli niepublicznych - należy przez to rozumieć prowadzenie na terenie Gminy Liszki przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina
Liszki niepublicznego przedszkola
3. Innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzenie
na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Gmina Liszki:
a) Punktów przedszkolnych
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) Ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572;
z późn. zm.)
2) Uczniu – należy przez to również rozumieć dzieci
3) Uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć uczniów posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
4) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć
inną niż Gmina Liszki, osobę fizyczną lub prawną
prowadzącą na terenie Gminy Liszki podmiot,
o którym mowa w §1
5) Organie dotującym – należy przez to rozumieć
Gminę Liszki
6) Przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole
publiczne, przedszkole niepubliczne oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego.
Rozdział II
Stawki dotacji
§ 3.
1. Ustala się następujące obowiązujące na terenie
Gminy Liszki, stawki dotacji:
a) Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby
fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Gminy
Liszki otrzymują na każdego ucznia dotację
z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
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b) Niepubliczne przedszkola prowadzone przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego działające na terenie
Gminy Liszki otrzymują na każdego ucznia dotacje z budżetu Gminy w wysokości równej 75%
wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący.
c) Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Gminy Liszki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
w wysokości równej 40% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu
publicznym, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący

2. W przypadku braku na terenie Gminy tego samego
typu i rodzaju przedszkola podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone
przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola.
Rozdział III
Tryb udzielania dotacji
§ 4.
1. Organ prowadzący składa wniosek o udzielenie
dotacji do organu dotującego w terminie do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać
m.in.:
a) Dokładną nazwę i adres organu prowadzącego
b) Adres przedszkola
c) Datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Liszki zgodnie
z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty
d) Datę i numer zezwolenia udzielonego w trybie
art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku przedszkola publicznego
e) Informacje o planowanej liczbie dzieci z
uwzględnieniem nazwy gminy, w której zamieszkują uczniowie,
f) Numer rachunku bankowego, na który ma być
przekazana dotacja
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotowanego przedszkola, związanych z realizacją jego zadań
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym
profilaktyki społecznej.
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2. Dotacja dla przedszkola przekazywana jest w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia
miesiąca na rachunek bankowy wskazany we
wniosku o udzieleniu dotacji.
3. Dotacja dla przedszkola, obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składaną do
15 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej
liczbie uczniów, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do informacji, o której mowa w ust. 3, organ prowadzący przedszkole obowiązany jest dołączyć
imienny wykaz uczniów z podaniem daty urodzenia, nr Pesel i miejsca zamieszkania.
Rozdział IV
Tryb rozliczania dotacji
§ 6.
1. Organ prowadzący, jest zobowiązany do rozliczenia
otrzymanej dotacji za cały rok kalendarzowy,
w terminie do 31 stycznia roku następnego. Wzór
rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3.
2. Organ dotujący w terminie do 30 maja następującego po roku udzielania dotacji dokonuje weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.
3.

4.

Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa
w ust. 2, wysokość udzielonej dotacji była niższa
niż przekazana w roku udzielania dotacji organ dotujący dokonuje wyrównania brakującej kwoty dotacji.
Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa
w ust. 2, wysokość udzielonej dotacji była wyższa
niż przekazana w roku udzielania dotacji nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest w poczet dotacji
udzielanych w bieżącym roku budżetowym

5. Organ prowadzący przedszkole, które zakończyło
działalność w trakcie roku, zobowiązany jest do
złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej części
miesięcznej dotacji rocznej.
6. Dotacja udzielona organowi prowadzącemu przedszkole:
a) nie wykorzystana w całości,
b) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
c) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego zgodnie z ustawą o finansach publicznych
7. Od zwróconych po terminie dotacji, naliczane będą
odsetki zgodnie ustawą o finansach publicznych.
Rozdział V
Tryb dokonywania kontroli
§ 7.
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli
faktycznej liczby dzieci w dotowanym przedszkolu
i prawidłowości wykorzystania dotacji
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2. Kontrola obejmuje:
a) Zgodność danych zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji
z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie
z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej w przedszkolu
b) Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie
z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust.
3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty –
na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej kontrolowanego przedszkola.
3. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy,
na podstawie imiennego upoważnienia Wójta
Gminy Liszki. Upoważnienie zawiera:
a) Oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
b) Wskazanie podstawy prawnej kontroli,
c) Określenie nazwy kontrolowanego przedszkola
i organu prowadzącego,
d) Określenie zakresu kontroli,
e) Datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
f) Podpis osoby udzielającej upoważnienie.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ
prowadzący przedszkole co najmniej 2 dni przed
planowaną kontrolą wraz z podaniem daty rozpoczęcia i przewidywanym terminem zakończenia
kontroli oraz z zakresem przedmiotowym kontroli
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie
przedszkola. Kontrolerzy mają prawo do swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego
przedszkola, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem
kontroli.
6. Podczas kontroli finansowej prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z Gminy Liszki, osoby
kontrolujące będą uwzględniały tylko faktury opisane wg zgodności ich przeznaczenia z otrzymanej
dotacji.
7. Osoby kontrolujące mają prawo do:
a) Wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych
materiałów z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
b) Wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
c) Sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów
lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych
dokumentów.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół
kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym otrzymują kontrolowany organ prowadzący i organ dotujący.
9. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) Nazwę kontrolowanego przedszkola w pełnym
brzmieniu i jego adres,
2) Wskazanie organu prowadzącego przedszkole,
3) Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób
prowadzących kontrolę,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38432 –

4) Datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) Określenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu objętego kontrolą,
6) Imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowane przedszkole,
7) Opis dokonanych ustaleń w trakcie kontroli,
8) Opis
stwierdzonych
nieprawidłowości
z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
9) Opis dokumentacji,
10) Informację o sporządzonych załącznikach
stanowiących dowody w stosunku do ustaleń
protokołu kontroli,
11) Informacje o powiadomieniu przedstawiciela
kontrolowanego przedszkola o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,
12) Dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza
osobie reprezentującej kontrolowane przedszkole,
13) Podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego.
10. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowane przedszkole odmawia podpisania protokołu, protokół
podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc
w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn
odmowy podpisu.
11. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje
wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu w trybie określonym w odrębnych
przepisach.
12. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia
protokołu kontroli.
13. Osoba kontrolowana może zgłosić Wójtowi Gminy Liszki w terminie 7 dni od dnia podpisania
protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do
ustaleń zawartych w protokole.

Poz. 5887

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub
wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu przedszkolu, Wójt Gminy Liszki w terminie
14 dni od daty podpisania protokołu kieruje do
kontrolowanego przedszkola pisemne wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub
części przekazanej dotacji.
15. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 14, Wójt Gminy
Liszki kieruje do kontrolowanego przedszkola
wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki
§ 9. Tracą moc uchwały:
1. Nr XLIX/476/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29
kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie
Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2. Nr IX/62/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca
2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38433 –

Poz. 5887
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 17 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 17 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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do uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 17 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
5887

5888
5888

UCHWAŁA NR XIV-112/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Łapsze Niżne
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 późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łapsze Niżne
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
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1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od
1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
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zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Inkasentów oraz wysokość inkasa określa odrębna uchwała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr LVIII-476/10 Rady Gminy
Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Łapsze Niżne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatków należnych od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

5888

5889
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UCHWAŁA NR XII/76/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rytro uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Rytro w wysokości
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/271/2010 Rady
Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych (ogłoszone w Dz. U. Wojew. Małop. Nr 650,
poz. 5397 z dnia 07 grudnia 2010 r.)
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do należnego
podatku od środków transportowych od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38441 –

Poz. 5889
Załącznik
do uchwały Nr XII/76/2011
Rady Gminy Rytro
z dnia 8 listopada 2011 r.

Roczne stawki podatku od ņrodków transportowych
L p.

Wyszczególnienie
Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu lub zespołu pojazdów - liczba osi, rodzaj zawieszenia

Stawki podatku na 2012 rok
Z

Bez

katalizatorem
wyprodukowane

katalizatora
wyprodukowane

1.

SAMOCHODY CIĈŻAROWE
(art. 8 pkt.1)

przed 1997

od 1997

przed 1997

od 1997

1.1

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
włącznie

510

460

590

520

1.2

Powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie

900

810

1040

870

1.3

Powyżej 9 ton - poniżej
12 ton

1010

930

1210

1120

2.

SAMOCHODY CIĈŻAROWE
(art. 8 pkt.2)

2.1

DWIE OSIE

2.1.1

Nie mniej niż 12 t.
i mniej niż 13 t.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

900

inny system
zawieszenia osi

970

Nie mniej niż 13 t.
i mniej niż 14 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1020

inny system
zawieszenia osi

1070

Nie mniej niż 14 t.
i mniej niż 15 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1140

inny system
zawieszenia osi

1190

Nie mniej niż 15 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1320

inny system
zawieszenia osi

1500

2.2

TRZY OSIE

2.2.1

Nie mniej niż 12 t.
i mniej niż 17 t.

2.2.2

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1370

inny system
zawieszenia osi

1430

Nie mniej niż 17 t.
i mniej niż 19 t.
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2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

1490

inny system
zawieszenia osi

1600

Nie mniej niż 19 t.
i mniej niż 21 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1190

inny system
zawieszenia osi

1240

Nie mniej niż 21 t.
i mniej niż 23 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1320

inny system
zawieszenia osi

1370

Nie mniej niż 23 t.
i mniej niż 25 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1430

inny system zawieszenia osi

1870

Nie mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1540

inny system
zawieszenia osi

1870

CZTERY OSIE i wiĉcej

2.3.1

Nie mniej niż 12 t.
mniej niż 25 t.

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Poz. 5889

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

2.3

2.3.2

– 38442 –

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1680

inny system zawieszenia osi

1730

Nie mniej niż 25 t.
i mniej niż 27 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1780

inny system zawieszenia osi

1840

Nie mniej niż 27 t.
i mniej niż 29 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1900

inny system
zawieszenia osi

1990

Nie mniej niż 29 t.
i mniej niż 31 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1990

inny system
zawieszenia osi

2810

Nie mniej niż 31 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1990

inny system
zawieszenia osi

2810
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3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE
I BALASTOWE
(art. 8 pkt.3)

3.1

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

4.

CIĄGNIK SIODŁOWY
I BALASTOWY
(art. 8 pkt.4)

4.1

DWIE OSIE

4.1.1

Nie mniej niż 12 t.
i mniej niż 18 t.

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Z katalizatorem wyprodukowane:

Bez katalizatora wyprodukowane:

Przed

Od

1997 r.

1997 r.

1997 r.

1997 r.

1190

1090

1430

1280

1190

inny system zawieszenia osi

1240

Nie mniej niż 18 t.
i mniej niż 25 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1240

inny system zawieszenia osi

1370

Nie mniej niż 25 t.
i mniej niż 31 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1370

inny system zawieszenia osi

1480

Nie mniej niż 31 t i do 36 t.
włącznie
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1710

inny system zawieszenia osi

2180

Powyżej 36 ton
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1710

inny system zawieszenia osi

2180

TRZY OSIE

4.2.1

Nie mniej niż 12 t. do 36 t.
włącznie

4.2.3
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oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

4.2

4.2.2
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oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1490

inny system zawieszenia osi

2070

Powyżej 36 t. i mniej niż 40 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1960

inny system zawieszenia osi

2070

Nie mniej niż 40 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

2070

inny system zawieszenia osi

2880

5.

PRZYCZEPY I NACZEPY
(art. 8 pkt.5)

5.1

od 7 ton i poniżej 10 ton

610

5.2

od 10 ton i poniżej 12 ton

720
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6.

PRZYCZEPY I NACZEPY
(art. 8 pkt.6

6.1

JEDNA OŅ

6.1.1

Nie mniej niż 12 t.
i mniej niż 18 t.

6.1.2

6.1.3

6.1.4

1070

inny system zawieszenia osi

1190

Nie mniej niż 18 t.
i mniej niż 25 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1190

inny system zawieszenia osi

1290

Nie mniej niż 25 t.
i do 36 t. włącznie
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1290

inny system zawieszenia osi

1320

Powyżej 36 ton
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1290

inny system zawieszenia osi

1320

DWIE OSIE

6.2.1

Nie mniej niż 12 t. i mniej niż
28 t.

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Poz. 5889

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

6.2

6.2.2
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oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1320

inny system zawieszenia osi

1370

Nie mniej niż 28 t. i mniej niż
33 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1370

inny system zawieszenia osi

1430

Nie mniej niż 33 t. i do 36 t.
włącznie
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1430

inny system zawieszenia osi

1530

Powyżej 36 t. i mniej niż 38 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1430

inny system zawieszenia osi

1530

Nie mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1430

inny system zawieszenia osi

1530

6.3

TRZY OSIE

6.3.1

Nie mniej niż 12 t. i do 36 t.
włącznie
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1190

inny system zawieszenia osi

1320
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6.3.3
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Powyżej 36 t. i mniej niż 38 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1190

inny system zawieszenia osi

1320

Nie mniej niż 38 t.
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym

1480

inny system zawieszenia osi

1540

7.

Autobusy - liczba miejsc do
siedzenia ( art. 8 pkt.7 )

Z katalizatorem

Bez katalizatora

7.1

mniej niż 30 miejsc

720

840

7.2

równa lub wyższa niż
30 miejsc

1480

1670

Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz
5889

5890
5890

UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)
- Rada Gminy Rytro, na wniosek Wójta Gminy Rytro
uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rytro nr XII/64/07
z dnia 20.11.2007r. w sprawie opłaty od posiadania
psów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2007r. Nr 905, poz. 6103 z dnia 11 grudnia 2007r.) § 2.
otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej: „Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się
w wysokości 20,00zł. od jednego psa posiadanego przez
osobę fizyczną.”

§ 2. Treść pozostałych zapisów uchwały pozostaje
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/262/2010 z dnia
18.10.2010r. w sprawie: zmiany uchwały dot. opłaty od
posiadania psów (ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 183 poz.1458 z dnia
08.04.2011r.).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz

5890

5891
5891

UCHWAŁA NR XII/78/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek w podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Rytro.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r.
Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy
w Rytrze uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Rytro :
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł.
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2. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,86 zł.

8. Od budynków letniskowych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej - 6,80 zł.
9.

3.
A) Od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 0,35 zł.
B) Od pozostałych gruntów od 1 m2 powierzchni 0,25 zł.
4. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej - 0,60 zł.
5.

Od budynków lub ich części, związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,85 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 6,25 zł.
7. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,30 zł.

Poz. 5891,5892

A) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni użytkowej - 5,20 zł.
B) Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej - 3,60 zł.
10. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/263/2010 z dnia
18.10.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro
(ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 576 poz. 4439 z dnia 05.11.2010r.).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz

5891

5892
5892

UCHWAŁA NR XI/120/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez
Gminĉ Szerzyny
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala, co
następuje:

3. Przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu
dziecka;

§ 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Szerzyny, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi
w czasie 5 godzin dziennie w zakresie obejmującym
zgodnie z ich statutami realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. w czasie od godz.
800 do godz.1300.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie:

§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole
w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony § 1 (z
wyjątkiem nauki religii) są odpłatne i obejmują:

1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wymienionych w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł.

1. Realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
1) fachowej opieki pedagogicznej,
2) rozwijania zdolności twórczych,
3) wspieranie indywidualnych zainteresowań;
2. Prowadzenie zajęć relaksująco - wyciszających;

4. Nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych
i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz;
5. Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

1) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
2) dodatkowych zajęć organizowanych na wniosek
rodziców.
§ 3.

2. Kwota opłaty określona w ust. 1 podlega corocznie,
z dniem 1 stycznia waloryzacji o wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego
opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
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3. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola
uiszcza się do 5 dnia każdego następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości odpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szerzyny.

Poz. 5892,5893

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie
14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
5892

5893
5893

UCHWAŁA NR XI/108/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wzorów informacji o nieruchomoņciach oraz deklaracji na podatek od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - Rada Gminy
Szerzyny uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach,
o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, o której mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.
§ 3. Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
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Poz. 5893
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/108/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 9 listopada 2011 r.
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Poz. 5893

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38450 –

Poz. 5893
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/108/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 9 listopada 2011 r.
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Poz. 5893,5894

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

5893

5894
5894

UCHWAŁA NR XI/110/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie : okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Szerzyny
na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 i 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./,
art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm./, 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 podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
/w tonach/
powyżej 3,5 i poniżej 6
od 6 i poniżej 8
od 8 i poniżej 10
od 10 i poniżej 12

/M.P. Nr 95, poz. 961/ Rada Gminy Szerzyny uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 2, następujące
roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton, w zależności od daty produkcji:

Wyprodukowanie do 1996 r. włącznie

Wyprodukowanie po 1996 r.

575 zł
782 zł
927 zł
1374 zł

558 zł
760 zł
899 zł
1334 zł
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Poz. 5894

2. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z uwzględnieniem
liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu /w tonach/
dwie osie
od 12 i poniżej 15
od 15
trzy osie
od 12 i poniżej 18
od 18 i poniżej 21
od 21
cztery i więcej osi
od 12 i poniżej 29
równa lub wyższa niż 29

Z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1479 zł
1498 zł

1479 zł
1498 zł

1539 zł
1636 zł
1734 zł

1539 zł
1636 zł
1734 zł

1697 zł
1898 zł

2206 zł
2802zł

3. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton, w zależności od daty produkcji:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa /w tonach/
od 3,5 i poniżej 12

Wyprodukowanie do 1996
r. włącznie

Wyprodukowanie po
1996 r.

1636 zł

1588 zł

4. 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, z uwzględnieniem liczby osi
jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +przyczepa / w tonach /
dwie osie
od 12 i poniżej 25
od 25 i poniżej 31
od 31
trzy osie
od 12 i poniżej 40
równa lub wyższa niż 40

Z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1498 zł
1597 zł
1622 zł

1597 zł
1946 zł
2105zł

1803 zł
1977 zł

1977 zł
2802zł

5. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do
poniżej 12 ton, w zależności od daty produkcji:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/
od 7 i poniżej 12

Wyprodukowane
do 1996 r.
włącznie
268 zł

Wyprodukowane po 1996 r.

243 zł

Z wyjątkiem przyczep i naczep, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
6. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy / w tonach /
jedna oś
od 12 i poniżej 25
od 25

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
302 zł
368zł

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

368 zł
645zł
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Poz. 5894,5895

dwie osie
od 12 i poniżej 28
od 28 i poniżej 33
od 33 i poniżej 38
od 38

328 zł
706 zł
975 zł
1320zł

364 zł
975zł
1484 zł
1917zł

od 12 i poniżej 38
równa lub wyższa niż 38

777 zł
1083zł

1083 zł
1472zł

trzy osie

Z wyjątkiem przyczep i naczep, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
7. Dla autobusów, w zależności od daty produkcji oraz liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
poniżej 15
od 15 do 30 włącznie
powyżej 30

Wyprodukowane do r. włącznie
383 zł
710 zł
1560 zł

Wyprodukowane po 1996 r.
350 zł
636 zł
1405 zł

§ 2. W przypadku pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO roczna stawka podatku od środków transportowych wynosi:
1. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton, bez względu
na datę produkcji:
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu / w tonach /
powyżej 3,5 i poniżej 6
od 6 i poniżej 8
od 8 i poniżej 10
od 10 i poniżej 12

287 zł
392 zł
465 zł
688 zł

2. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton, bez względu na datę produkcji,
liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa / w tonach /
od 3,5 i poniżej 12

799 zł

3. Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, bez względu na datę produkcji:
Liczba miejsc do siedzenia
poniżej 15
od 15 do 30 włącznie
powyżej 30
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

194 zł
358 zł
786 zł
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

5894
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5895
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UCHWAŁA NR XI/111/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku leņnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 i 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./,
art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze
zm./, Rada Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku leśnego lasy stanowiące
mienie komunalne Gminy Szerzyny z wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 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 Rady Gminy
Marek Antas

5895

5896
5896

UCHWAŁA NR XI/109/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz
wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art.7 ust.3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.); w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (MP Nr 95
poz 961 ) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,37 zł od 1 m2
powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2,09 zł od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od
1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,34 zł od 1 m2 pow. użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 10,32 zł od 1 m2 pow. użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 4,81 zł od 1 m2 pow. użytkowej

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 2,22 zł od 1 m2 pow. użytkowej
5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,57 zł
od 1 m2 pow. użytkowej
3.
1) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z zastrzeżeniem pkt. b,
2) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne na terenie Gminy Szerzyny
2. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele
związane z ochroną przeciwpożarową, kulturą i kulturą fizyczną z wyjątkiem wykorzystywanych na cele
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
3. Grunty określone w ewidencji gruntów i budynków
symbolem dr. z wyłączeniem gruntów zajętych pod
pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
4. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie
oddane w posiadanie zależne.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 5896,5897,5898

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

5896

5897
5897

UCHWAŁA NR XI/107/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41
ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 ze zm.), art.19 pkt.1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.); w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(MP Nr 95
poz. 961) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz.60 ze zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej na terenie gminy wyznacza się :
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach.
3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją ,
za okresy miesięczne , w terminie do końca każdego
miesiąca.

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach położonych na terenie Gminy Szerzyny w wysokości:

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 70%
od zainkasowanej kwoty.

1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnikowej 6,00 zł

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. przy sprzedaży obnośnej z rąk, kosza, wiadra, itp.
1,50 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2012 roku.

3. przy sprzedaży ze straganów lub stoisk urządzonych
bezpośrednio na placu 6,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
5897

5898
5898

UCHWAŁA NR XI/106/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny
na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust.3, art.13 e ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.), Rada Gminy Szerzyny uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ustaloną

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z 19 października 2011 r. Nr 95 poz.969 z kwoty 74,18 zł za 1 q do
kwoty 40,00 zł za 1 q .
2. Obniżona do kwoty 40,00 zł za 1 q , średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego
za 2012 rok na terenie Gminy Szerzyny.

Dziennik Urzędowy
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§ 2. Zwalnia się od podatku rolnego, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy
(oznaczone symbolem W).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.

Poz. 5898,5899,5900

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
5898
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UCHWAŁA NR XI/112/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomoņci, rolnego i leņnego
od osób fizycznych.
Na podstawie art. 40 ust 1, art.41 i art 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./, art.6 ust.12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm./, art.6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm./i art.6 ust.8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U.
Nr 200 poz. 1682 ze zm./ Rada Gminy Szerzyny uchwala
co następuje :
§ 1. W Uchwale Nr III/13/06 Rady Gminy Szerzyny
z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze
inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych §1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) sołectwa Swoszowa - Niedziela Irena zam. Swoszowa 160
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Szerzyny.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

5899
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UCHWAŁA NR VIII/60/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Tomice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Tomice
z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego) Nr 103,
poz. 1348 ze zm.) wprowadza się zmiany polegające na
tym, że:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumie Urząd
Gminy Tomice.";
2) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Mieszkańcy Gminy tworzą wspólnotę samorządową i podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu
powszechnym - poprzez wybory i referendum,
lub za pośrednictwem organów Gminy:
1) Rady,
2) Wójta.";
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"5. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni
41,5 km2.";
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4.
1. Gmina używa herbu, flagi, pieczęci i innych symboli, których wzory i zasady stosowania określają
uchwały Rady.
2. Rada nadaje Honorowe Obywatelstwo Gminy Tomice oraz przyznaje tytuł "Zasłużony dla Gminy
Tomice" według zasad ustalonych w odrębnych
uchwałach Rady.".;
4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje.";
5) w § 14:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Strukturę organizacyjną Rady tworzą:";
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) Komisje stałe";
6) uchyla się § 15;
7) w § 16 uchyla się ust. 3-4;
8) w § 17 uchyla się pkt 8;
9) § 19 otrzymuje brzmienie:
"§ 19. W przypadku odwołania z funkcji, przyjęcia rezygnacji lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
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Przewodniczącego
lub
Wiceprzewodniczącego
przez upływem kadencji, Rada dokonuje wyboru na
zwolnione stanowisko na tej samej lub najbliższej
sesji, jednak nie później niż w terminie określonym
w art. 19 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.";
10) § 20 otrzymuje brzmienie:
"§ 20. Obsługę administracyjną Rady zapewnia
Wójt.";
11) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Informację o miejscu, terminie i przedmiocie obrad podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach
ogłoszeń i w sołectwach na co najmniej 3 dni
przed terminem sesji.";
12) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Podczas obrad może być obecna publiczność
w wyznaczonym dla niej miejscu, z możliwością
rejestracji dźwięku i obrazu.";
13) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.";
14) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przebieg sesji jest nagrywany, a zapis nagrania
przechowuje się przez okres jednego roku.";
15) w § 46 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
16) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej
sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada po wysłuchaniu protokolanta
i ewentualnym odtworzeniu nagrania z przebiegu
sesji.";
17) w § 50:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Wójt,
komisje Rady, grupa co najmniej 3 radnych
oraz co najmniej 50 mieszkańców Gminy mających czynne prawo wyborcze.";
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Każdy projekt uchwały złożony przez innego
projektodawcę niż Wójt przedstawiany jest do
zaopiniowania Wójtowi.";
18) w § 54 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej.";
19) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:
"§ 56a. 1. Na wniosek co najmniej 1/5 ustawowego
składu Rady oraz w przypadkach określonych
w art. 28a ust. 5 i art. 28b ust. 4 ustawy

Poz. 5900,5901

o samorządzie gminnym przeprowadza się głosowanie imienne.
2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że
radni kolejno według listy obecności wyczytywani
przez Przewodniczącego Rady lub wskazanego
przez niego radnego oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do protokołu.";
20) w § 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie i Wójtowi.";
21) w § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Miejsce i termin posiedzenia komisji podaje się
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy.";
22) w § 91 uchyla się ust. 4;
23) w § 99:
a) pkt 2 otrzymuje:
"2) powołania - Skarbnik Gminy.".
b) uchyla sie pkt 3;
24) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przewodniczący Rady wykonuje czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd
Gminy - wobec Wójta, w zakresie ustalonym
w przepisach odrębnych.";
25) § 101 otrzymuje brzmienie:
"§ 101.
1. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta
zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy
i warunki jego działania, w także wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem
i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem
wynagrodzenia.
2. Skarbnik Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta
zapewnia prawidłową realizację zadań związanych
z dochodami i wydatkami Gminy.";
26) w § 102 uchyla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi
w życie w kadencji następującej po kadencji, w czasie
której uchwała weszła w życie.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

5900

5901
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UCHWAŁA NR VIII/63/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminĉ Tomice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, 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.) w związku
z art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust.
6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy
Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
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1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział
przedszkolny w szkole podstawowej,
2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego,
3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to
rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości:
1) 3,50 % minimalnego wynagrodzenia
do 1 godziny dziennie,
2) 4,00 % minimalnego wynagrodzenia
do 2 godzin dziennie,
3) 4,50 % minimalnego wynagrodzenia
do 3 godzin dziennie,
4) 5,00 % minimalnego wynagrodzenia
do 4 godzin dziennie,

§ 2.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Tomice zapewniają bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora przedszkola.

Poz. 5901,5902

za pracę za pracę za pracę za pracę -

5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 została
ustalona w oparciu o koszty osobowe związane ze
świadczonymi usługami, a następnie odniesiona do
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 3-4 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 3.

§ 4.

1. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, o którym mowa w § 2 ust. 1,
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym
przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych
przeznaczonych do przygotowania posiłków.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.
3. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez
dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
w wysokości:
1) 7,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do
1 godziny dziennie,
2) 8,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do
2 godzin dziennie,
3) 9,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do
3 godzin dziennie,
4) 10,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4 godzin dziennie,
4. W przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko
posiadające orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub zespołowych ustala

1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za świadczone usługi reguluje umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem
przedszkola.
2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3-4 nie obejmują
opłat za posiłki i zajęcia dodatkowe organizowane
przez przedszkole na zlecenie rodziców.
3. Wysokość opłat za posiłki i warunki korzystania ze
stołówki przedszkolnej określają przepisy odrębne.
4. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na
niepełny miesiąc, opłaty, o których mowa w § 3 ust.
3-4 liczone są proporcjonalnie.
5. W przypadku przedszkola czynnego niepełny miesiąc,
przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
w danym miesiącu, opłaty, o których mowa w §
3 ust. 3-4, na wniosek rodzica podlegają zwrotowi
w następnym miesiącu, w wysokości 1/30 za każdy
dzień nieobecności.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

5901
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UCHWAŁA NR VIII/64/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowoņci Zygodowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co
następuje:
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§ 1. W uchwale Nr VII/52/2011 Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice (Dz. Urzędowy Woj.
Małopolskiego Nr 375, poz. 3298) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 1 po pkt 12 dodaje się
pkt 13 w następującym brzmieniu:
"13. ul. Leśna (wg PESEL: Leśna). Przecznica w lewo od
ulicy Głównej, biegnąca na północ, po działkach
oznaczonych w EGiB nr 1304 i 1305, następnie pasem gruntu użytkowanym jako droga po działce
nr 755, dalej po działkach 1302 i 718 do ulicy Go-
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ściniec. Długość ulicy: 1200 m, początek numeracji
od strony ulicy Głównej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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UCHWAŁA NR VIII/66/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.), oraz art. 212,
art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

3. Dokonuje się przeniesień wydatków na łączną kwotę 64.210 zł,w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 64.210 zł:
a) wydatki statutowe jednostek budżetowych 64.210 zł

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Tomice
o kwotę 939.900 zł w tym:
-

dochody bieżące - 402.500 zł,
dochody majątkowe - 537.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 r.
o kwotę 939.900 zł w tym:
- wydatki bieżące - 429.900 zł.
Zwiększenie wydatków bieżących budżetu obejmuje:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 2.500
zł, w tym:
a) wydatki statutowe jednostek budżetowych 2.500 zł.
2) Wydatki na dotacje - 2.300 zł;
3) Wydatki na obsługę długu publicznego - 25.100
zł;
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 - 400.000 zł.
- Wydatki majątkowe - 510.000 zł
w tym: wydatki na prognozy finansowane
z udziałem środków, o któych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami
stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
3.863.740,13 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
-

zaciągniętych kredytów w kwocie 2.900.000 zł,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieążcym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie
963.740,13 zł.

§ 3. Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Nr IV/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku dotycząca
przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Nr IV/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu Gminy Tomice na 2011 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/66/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014
2007

6297

60017
2440

801
80101
0960

926
92605
6297

010
01095
2330

Treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
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
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane
z innych źródeł
w tym dochody bieżące
w tym dochody majątkowe
Drogi wewnętrzne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
w tym dochody bieżące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
w tym dochody bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane
z innych źródeł
w tym dochody majątkowe
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
w tym dochody bieżące
Ogółem:
W tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie
wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenia
27.100,00

Zwiĉkszenia
900.000,00
900.000,00
400.000,00

500.000,00

400.000,00
500.000,00
27.110,00
27.110,00

27.110,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
37.400,00
37.400,00
37.400,00

37.400,00
27.110,00
27.110,00
27.110,00

27.110,00

27.100,00
967.010,00
937.400,00
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do uchwały Nr VIII/66/2011
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/66/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
PRZENIESIENIE WYDATKÓW
Dział

Rozdział

§

Treņć

Wydatki bieżące
zmniejszenia

010

01095
4270
600
60017
4270
RAZEM

Wydatki bieżące
jednostek budżetowych

zwiĉkszenia

zmniejszenia

zwiĉkszenia

Wydatki statutowe
jednostek budżetowych
zmniejszenia

zwiĉkszenia

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

Pozostała
działalność

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

Zakup usług
pozostałych

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

Drogi wewnętrzne

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

Zakup usług
pozostałych

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

0,00

64.210,00

64.210,00

64.210,00

64.210,00

64.210,00

64.210,00
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/66/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Lp.

Treņć

Kwota

1.

Dochody ogółem

17.726.978,70

2.

Wydatki ogółem

21.590.718,83

Przychody ogółem

4.893.740,13

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3.500.000,00

4.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

1.373.740,13

5.

Spłata udzielonych pożyczek

6.

20.000,00

Rozchody ogółem

1.030.000,00

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

1.030.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 556

– 38465 –

Poz. 5903
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/66/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TOMICE W 2011 ROKU
Dział

Rozdział

754

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75412

900

Ochotnicze Straże Pożarne

dotacja celowa na zadania bieżące

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
90001

921

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

dotacja
przedmiotowa dla zakładu budżetowego

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki
bieżące

z tego:
dla jednostek
sektora finansów publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

95.550,00

0,00

95.550,00

95.550,00

0,00

95.550,00

96.950,00

96.950,00

0,00

96.950,00

96.950,00

0.00

600.300,00

577.300,00

23.000,00

92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

dotacja celowa na zadania bieżące
zlecona do
realizacji
stowarzyszeniom

23.000,00

0,00

23.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

dotacja podmiotowa

282.300,00

282.300,00

0,00

67.000,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

67.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

926

KULTURA FIZYCZNA
92605

801

Zadania w zakresie kultury fizycznej

dotacja celowa na zadania bieżące
zlecone do
realizacji
stowarzyszeniom

OŅWIATA
I WYCHOWANIE
80104

Przedszkola

dotacja celowa na zadania bieżące
realizowane
na podstawie
porozumień
między jst.
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OCHRONA ZDROWIA
85154

852

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dotacja celowa na zadania bieżace
realizowane
na podstawie
porozumień
między jst.

POMOC SPOŁECZNA
85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

OGÓŁEM

dotacja celowa na zadania bieżące

Poz. 5903
2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.00,00

10.000,00

0,00

886.800,00

701.250,00

185.550,00
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