DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 560

Kraków, dnia 2 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIE WOJEWODY:
5985

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra - Sidzina

38810

UCHWAŁY RAD GMIN:
5986

–

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r.

38812

5987

–

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budşecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.

38815

5988

–

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

38817

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Biały Dunajec

38818

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

38820

Rady Gminy Bolesław z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastĉpczej

38835

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na 2011 rok

38835

5989

5990
5991

5992

–

–
–

–

5993

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

38838

5994

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

38839

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia ceny
skupu şyta do celów wymiaru podatku rolnego

38841

5995

–

5996

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

38842

5997

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr III/13/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie
zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości, ze zmianami

38842

5998

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

38843

5999

–

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie:
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

38859

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie:
ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

38859

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie:
obnişenia ceny şyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego.

38862

6000
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–
–
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Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie:
zmiany budşetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.

38863

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

38864

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budşetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

38867

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budşetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia
2010 roku

38870

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia
ceny skupu şyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Ryglice w 2012 r.

38883

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz
zwolnień od tego podatku

38884

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.

38884

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałĉ
Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 paŝdziernika 2009 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku

38887

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałĉ
Nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice

38888

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia ceny
skupu şyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

38888

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

38889

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości.

38889

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.

38890

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: zmian
w Uchwale Budşetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku.

38892

5985
5985

ZARZĄDZENIE NR 578/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra - Sidzina
Na podstawie art. 192 ust. 1 z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190 z póŝn. zm.1) w związku z art. 16

ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawĉ - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r.
Nr 21, poz. 113 z póŝn. zm.2) w związku z uchwałą
2

1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została
ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149,
poz. 889 i Nr 147, poz. 881.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560
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Nr XI/88/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie
wygaśniĉcia mandatu radnego zarządza siĉ, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zarządza siĉ wybory uzupełniające do Rady Gminy
Bystra-Sidzina w okrĉgu wyborczym Nr 3, w którym wybierany bĉdzie 1 radny,
2. Datĉ wyborów, wyznacza siĉ na niedzielĉ dnia
5 lutego 2012 r.
§ 2. Granice okrĉgu wyborczego Nr 3 ustalone
uchwałą Nr XXXIV/226/2002 r. Rady Gminy BystraSidzina z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału
na okrĉgi wyborcze, pozostają bez zmian.

Poz. 5985

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Bystra-Sidzina i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
Załącznik
do zarządzenia Nr 578/11
Wojewody Małopolskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Terminy wykonania
czynnoņci wyborczych
1
do 2 grudnia 2011 r.

–

do 17 grudnia 2011 r.

–

Treņć czynnoņci

–

do 19 grudnia 2011 r.

–

do 22 grudnia 2011 r.

–

do 6 stycznia 2012 r.
do godz. 24oo
do 13 stycznia 2012 r.

–

do 15 stycznia 2012 r.

–

do 21 stycznia 2012 r.

–

do 22 stycznia2012 r.

–

–

2
opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości
przez rozplakatowanie na terenie gminy Bystra-Sidzina
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji Wójta
Gminy Bystra-Sidzina o okrĉgu wyborczych Nr 3, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okrĉgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Bystrej-Sidzinie
zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu kandydatów do składu
Gminnej Komisji Wyborczej w Bystrej-Sidzinie
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu Gminnej Komisji Wyborczej w Bystrej-Sidzinie
zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Bystrej-Sidzinie list
kandydatów na radnych
zgłaszanie do Wójta Gminy Bystra-Sidzina kandydatów do składu Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 3
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta
Gminy Bystra-Sidzina o numerze i granicy obwodu głosowania Nr 3 oraz
o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

–

rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Bystrej-Sidzinie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych
stwierdzających fakt pracy lub słuşby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi
powołanie przez Gminną Komisjĉ Wyborczą w Bystrej-Sidzinie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
sporządzenie spisów wyborców

do 26 stycznia 2012 r.

–

składanie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania

do 3 lutego 2012 r.
godz. 24oo
4 lutego 2012

–

zakończenie kampanii wyborczej

–

przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 spisów wyborców z okrĉgu wyborczego Nr 3
głosowanie

5 lutego 2012 r.
godz. 8oo - 22oo

–

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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UCHWAŁA NR XIV/68/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 wrzeņnia 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Biały Dunajec uchwala
co nastĉpuje:
§ 1.
1. Uchyla siĉ uchwałĉ nr XIII/65/2011 Rady Gminy
Biały Dunajec z dnia 17 paŝdziernika 2011 roku
w sprawie zmiany w uchwale nr XI/63/2011 Rady
Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011 roku.
2. W uchwale nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011 roku wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
a) § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Zwiĉksza siĉ wydatki budşetu o kwotĉ 793.052,08 zł oraz dokonuje siĉ przeniesień w planie wydatków budşetu gminy Biały Dunajec zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.”
b) § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie: „W wyniku
wprowadzonych zmian zwiĉksza siĉ deficyt
budşetu do kwoty: 1.606.860,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa
w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.”
c) § 1 ust 5 otrzymuje brzmienie: „Zwiĉksza siĉ
przychody budşetu o kwotĉ: 386.646,08 zł oraz
dokonuje siĉ przeniesień w planie przychodów

o kwotĉ: 299.714,69 zł zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszej uchwały.”
d) w § 1 dodaje siĉ ust 6 w brzmieniu: „Wyodrĉbnia siĉ plan finansowy zadań realizowanych na
podstawie porozumień pomiĉdzy jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.” 1. Ustala siĉ nowe
brzmienie załączników nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały
nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 5 września 2011 roku jak w załączniku
nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. W uchwale nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011 roku § 2 otrzymuje
brzmienie: „Budşet Gminy po dokonaniu zmian
wynosi: dochody: 17.038.656,66 zł,
wydatki: 18.645.517,43 zł,
deficyt: 1.606.860,77 zł,
przychody: 2.281.860,77zł,
rozchody: 675.000 zł.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń
na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/68/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA 2011 ROK
DOCHODY
Dział

Rozdział

600
60017

60078

758
75814

Treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnĉtrzne
- dochody bieşące, w tym:
dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego (2330)
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
- dochody bieşące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) (2030)
RÓZNE ROZLICZENIA
Róşne rozliczenia finansowe
- dochody bieşące, w tym:

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia
355 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

330 000,00
330 000,00
330 000,00
50 196,00
50 196,00
32 343,00
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dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) (2030)
- dochody majątkowe, w tym:
dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin(
(6330)
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej
- dochody bieşące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacje zadań
bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)
Razem

32 343,00
17 853,00
17 853,00

1 210,00
1 210,00

1 210,00
1 210,00

0,00
Ogółem

406 406,00
406 406,00

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
Wydatki
Dział

Rozdział

600
60016

60017

60078

754
75412

852
85213

921
92109

Treņć

Zmniejszenie

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje
Drogi wewnĉtrzne
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straşe poşarne
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach
w centrum integracji społecznej
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
Razem

Zwiĉkszenie
768 842,08
50 196,00
32 343,00
32 343,00
17 853,00
17 853,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
643 646,08
643 646,08
643 646,08
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 210,00
1 210,00

1 210,00
1 210,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00

793 052,08

ogółem

793 052,08

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY DUNAJEC NA ROK 2011
Nazwa
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955)
wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950)

Zmniejszenie
299714,69

Zwiĉkszenie
686360,77

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ POMIĈDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ
600

ROZDZIAŁY
60017

DOCHODY
TREŅĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnĉtrzne
dochody bieşące, w tym:
dotacje celowe przekazane od
samorządu województwa na
zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego (2330)

ZMNIEJSZENIE

ZWIĈKSZENIE
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

OGÓŁEM

25 000,00

ZMNIEJSZENIE

ZWIĈKSZENIE

WYDATKI*
DZIAŁY
600

ROZDZIAŁY
60017

TREŚĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnĉtrzne
Drogi wewnĉtrzne
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań
statutowych
OGÓLEM

75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00

75 000,00

*W kwocie wydatków
w ramach realizowanego
porozumienia ujĉto wymagany wkład własny Gminy
(finansowany ze środków
własnych) w kwocie:
50.000,00 zł'

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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UCHWAŁA NR XIV/70/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.
i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŝn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) Rada Gminy Biały Dunajec uchwala co
nastĉpuje:

§ 1.
1. Zwiĉksza siĉ dochody budşetu o kwotĉ 5.814,18 zł
oraz dokonuje siĉ przeniesień w planie dochodów
budşetu gminy Biały Dunajec zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiĉksza siĉ wydatki budşetu o kwotĉ 5.814,18 zł
oraz dokonuje siĉ przeniesień w planie wydatków
budşetu gminy Biały Dunajec zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje siĉ zmian w planie dotacji i wydatków na
realizacjĉ zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budşet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
dochody: 17.309.260,84 zł, wydatki: 18.916.121,61 zł,
deficyt: 1.606.860,77 zł, przychody: 2.281.860,77 zł,
rozchody: 675.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń
na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/70/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA 2011 ROK
DOCHODY
Dział

Rozdział

010
01095

Treņć

Zmniejszenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
- dochody bieşące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacje
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)
Razem

Zwiĉkszenia
5 814,18
5 814,18
5 814,18
5 814,18

0,00
ogółem

5 814,18
5 814,18

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/70/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

WYDATKI
Dział

Rozdział

010
01095

400
40002

600
60016

750
75023

758
75818

801
80101

921
92109

Razem

Treņć

Zmniejszenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
- dochody bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz
i wodĉ
Dostarczanie wody
- wydatki majatkowe, w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publcizne gminne
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gminy (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych (rezerwa celowa oświata)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Gimnazja
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych

Zwiĉkszenia
5 814,18
5 814,18
5 814,18
5 814,18

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
46 650,00
46 650,00
46 650,00
46 650,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
33 350,00
33 350,00
33 350,00
33 350,00
280 000,00

285 814,18

ogółem

5 841,18

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38817 –

Poz. 5987,5988
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/70/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĈ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK
DOCHODY
Dział

Rozdział

010

Treņć

Zmniejszenie

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
- dochody bieşące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na
realizacje zadań bieşących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (2010)

01095

Zwiĉkszenia
5 814,18
5 814,18
5 814,18
5 814,18

Razem
ogółem

5 814,18
5 814,18

Zwiĉkszenia

Zwiĉkszenia

WYDATKI
Zwiĉkszenia

Zwiĉkszenia

Zwiĉkszenia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
- dochody bieşące, w tym:
wydatki na realizacjĉ zadań statutowych
Razem
OGÓŁEM

5 814,18
5 814,18
5 814,18
5 814,18
0,00

5 814,18
5 814,18

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
5987

5988
5988

UCHWAŁA NR XIV/73/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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 póŝn. zmianami) i art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z póŝn. zmianami) oraz
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 póŝn. zm.) uchwala siĉ co
nastĉpuje:
§ 1.
1. Określa siĉ nastĉpujące roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Biały
Dunajec:
1. Od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,75 zł
b. pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł c. pozostałych, w tym zajĉtych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,14 zł
2. Od budynków lub ich czĉści:
a. mieszkalnych od 1 m² powierzchni uşytkowej
0,55 zł
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b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czĉści zajĉtych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m² powierzchni uşytkowej
16,02 zł c. zajĉtych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
uşytkowej 10,24 zł
d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajĉtych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1 m² powierzchni uşytkowej
4,03 zł
e. pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1 m² powierzchni uşytkowej 4,03 zł

Poz. 5988,5989

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/189/2009 Rady
Gminy Biały Dunajec z dnia 28 paŝdziernika 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy
Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Biały
Dunajec z dnia 28 paŝdziernika 2009 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niş z dniem
1 stycznia 2012 r.

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.

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

5988

5989
5989

UCHWAŁA NR XIV/74/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
§ 1. 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 póŝn.
zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95
z póŝn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.)
uchwala siĉ co nastĉpuje:
§ 2. Określa siĉ nastĉpujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy:
1) od samochodów ciĉşarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zaleşności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a. powyşej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 666,00 zł
b. powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 206,00 zł
c. powyşej 9 ton i ponişej 12 ton 1 476,00 zł
2) od samochodów ciĉşarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyşszej niş 12 ton w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-

łu pojazdów od 3,5 tony
1 730,00 zł

i ponişej

12 ton:

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 602,00 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych,
w zaleşności od liczby miejsc do siedzenia:
a. mniejszej niş 30 miejsc 1 064,00 zł
b. równej lub wyşszej niş 30 miejsc 2 064,00 zł
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 paŝdziernika 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Biały
Dunajec.

Poz. 5989

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niş
z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDU OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niş
Mniej niş

1

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdni (osie jezdnie)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

4

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

1540,00
1604,00
1670,00
1734,00

1540,00
1604,00
1670,00
1734,00

1670,00
1734,00
1796,00
1860,00
1924,00
1988,00

1670,00
1734,00
1796,00
1860,00
2052,00
2116,00

Trzy osie
12
17
19
21
23
25
cztery osie
12
25
27
29
31

1796,00
1924,00
2052,00
2182,00
2308,00

1796,00
1924,00
2052,00
2978,00
2978,00
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niş
Mniej niş

1

2

stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (sie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowagĉ
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

4

Dwie osie
12
18

18
25

1924,00
2052,00

1924,00
2052,00

Dziennik Urzĉdowy
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31

2184,00
2302,00

40

2302,00
2978,00

2184,00
2302,00

Trzy osie i wiĉcej
12
40

2302,00
2978,00
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
STAWKA PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niş
Mniej niş

1

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

640,00
772,00
1026,00

640,00
772,00
1026,00

28
33
38

1154,00
1412,00
1670,00
2184,00

1154,00
1412,00
1670,00
2184,00

38

1412,00
1670,00

1412,00
1670,00

2

4

Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie
12
38

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
5987

5989

5990
5990

UCHWAŁA NR XIV/75/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
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 póŝn. zmianami) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95
z póŝn. zmianami) oraz 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 póŝn.
zmianami), 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 póŝn. zmianami) i art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku

leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z póŝn.
zmianami) uchwala siĉ co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ wzór formularza: „Informacja
o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach
budowlanych” (IRLN-1), zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala siĉ wzór formularza: „Dane
o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A), bĉdący załącznikiem do formularza “Informacja o gruntach,
lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala siĉ wzór formularza: „Dane
o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A), bĉdący za-
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łącznikiem do formularza “Informacja o gruntach,
lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych”,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala siĉ wzór formularza: „Deklaracja na
podatek od nieruchomości” (DN-1), zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala siĉ wzór formularza: „Deklaracja na
podatek rolny” (DR-1), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala siĉ wzór formularza: „Deklaracja na
podatek leśny” (DL-1), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy
w Białym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieru-

Poz. 5990

chomości, rolnego i leśnego i Uchwała Nr III/17/2010
Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2006 Rady
Gminy w Białym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Biały Dunajec.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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Poz. 5990
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38823 –

Poz. 5990

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38824 –

Poz. 5990

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38825 –

Poz. 5990

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38827 –

Poz. 5990
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38833 –

Poz. 5990
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 14 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Styczeń
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Poz. 5991,5992

5991
5991

UCHWAŁA NR XI/91/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĉpczej
Na podstawie art. 10 ust.1, ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastĉpczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) Rada Gminy Bolesław uchwala:
§ 1. Zlecić realizacjĉ zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĉpczej
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu począwszy od 01.01.2012r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy
i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

5991

5992
5992

UCHWAŁA NR XII/92/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) - Rada Gminy
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale budşetowej Gminy Bolesław na
2011 rok podjĉtej przez Radĉ Gminy Bolesław uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku, wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) Zmniejsza siĉ plan dochodów budşetowych
o kwotĉ 930.350,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiĉksza siĉ plan wydatków budşetowych o kwotĉ
40.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.

3) Wskutek zmian określonych w pkt 1 i 2 zwiĉkszony
został deficyt budşetu o kwotĉ 970.350,00 zł (tj.
z kwoty 1.837.800,94 zł do kwoty 2.808.150,94 zł),
który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako
nadwyşki środków pieniĉşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikającej z rozliczeń poşyczek
i kredytów z lat ubiegłych.
4) Dokonuje siĉ zmian w przychodach i rozchodach
budşetu gminy, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/92/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

600
60004

700
70005

Nazwa

Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy
w tym:
b) dochody majątkowe
Dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:

Zwiĉkszenia
(w zł i gr)

Zmniejszenia
(w zł i gr)

15 300,00
15 300,00

15 300,00
1 050 000,00
1 050 000,00
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Poz. 5992

b) dochody majątkowe
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości
(§ 0770)
750
75023

754
75412

756

75616

75621

900
90001

921
92120

1 050 000,00

Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich (§ 6207)

173 731,00
173 731,00

173 731,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6300)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6309)

39 021,00
39 021,00

39 021,00
39 021,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
a) dochody bieşące
Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych (§ 2680)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu
państwa
w tym:
a) dochody bieşące
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

255 000,00

25 008,00

95 000,00

25 008,00

39 021,00

39 021,00

60 000,00
35 000,00
25 008,00
160 000,00

160 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych ŝródeł (§ 6298)

73 002,00
73 002,00

73 002,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich (§ 6207)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych ŝródeł (§ 6298)

121 091,00
121 091,00

RAZEM DOCHODY

430 412,00

84 306,00
36 785,00

1 360 762,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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Poz. 5992
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/92/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

700
70005

710
71014

801
80101

Nazwa

Zwiĉkszenia
(w zł i gr)

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zmniejszenia
(w zł i gr)

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

Działalnoņć usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
z tego:
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
z tego:
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 000,00
40 000,00

RAZEM

42 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00
2 000,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/92/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poz.

§

Wyszczególnienie

Zwiĉkszenia
(w zł i gr)

A
A1
A2

DOCHODY
Dochody bieşące
Dochody majątkowe

229 992,00

B
B1
B2

WYDATKI
Wydatki bieşące
Wydatki majątkowe

42 000,00

C

NADWYŞKA/DEFICYT (A-B)

Zmniejszenia
(w zł i gr)

1 160 342,00

-970 350,00

2 000,00

Plan po zmianach

28 056 605,66
27 476 986,79
579 618,87
30 864 756,60
26 574 753,39
4 290 003,21
-2 808 150,94
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F

FINANSOWANIE (P-R)

P

Przychody budşetu ogółem
z tego:
Wolne środki
Przychody z zaciągniĉtych poşyczek i kredytów na
rynku krajowym

950
952

R
992

Poz. 5992,5993,5994
3 815 750,94
970 350,00

3 815 750,94

970 350,00

1 465 750,94
2 350 000,00

Rozchody ogółem
z tego:
Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek
i kredytów

1 007 600,00
1 007 600,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
5992

5993
5993

UCHWAŁA NR XII/93/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz 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, ze zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Określa siĉ nastĉpujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bolesław:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wzglĉdu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 0,23 zł od
1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich czĉści:
a) mieszkalnych – 0,35 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czĉści zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,94 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej,
5993

c) zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,12 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 2,30 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego –
2,20 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 3. Z dniem wejście w şycie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niş z dniem
1 stycznia 2012 r. i ma zastosowanie do podatku od
nieruchomości poczynając od roku 2012.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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5994
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UCHWAŁA NR XII/94/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 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 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) uchwala siĉ co
nastĉpuje:
§ 1. Określa siĉ nastĉpujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Bolesław:
1) od samochodów ciĉşarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
635,00 zł,
b) powyşej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 870,00 zł,
c) powyşej 9 ton do ponişej 12 ton – 1.100,00 zł,
2) od samochodów ciĉşarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyşszej niş 12 ton w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i ponişej 12 ton - 1.
390,00 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 460,00 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub wyşszą niş
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr
3 do niniejszej uchwały,
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzeni:
a) mniejszej niş 30 miejsc – 1.150,00 zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1.510,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy
§ 3. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc Uchwała Nr XLI/263/2009 Rady Gminy Bolesław z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niş
z dniem 1 stycznia 2012 r. i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych poczynając od
roku 2012.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/94/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niş
Mniej niş

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
3

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

13
14
15

1.160,00
1.220,00
1.280,00
1.335,00

1.625,00
1.680,00
1.740,00
1.800,00

17
19
21
23
25

1.335,00
1.390,00
1.450,00
1.510,00
1.570,00
1.625,00

1.800,00
1.860,00
1.915,00
1.975,00
2.030,00
2.090,00

2

4

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/94/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POZJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niş
Mniej niş

1
Dwie osie
12
18
25
31
36
Trzy osie
12
40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

18
25
31
36

1.390,00
1.510,00
1.625,00
1.740,00
1.860,00

1.625,00
1.740,00
1.860,00
2.140,00
2.160,00

40

1.860,00
2.090,00

2.090,00

2

4

2.820,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/94/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej
Mniej niş
niş
1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie
i wiĉcej
12
38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

18
25

460,00
520,00
580,00

700,00
755,00
810,00

28
33
38

580,00
810,00
1.045,00
1.280,00

810,00
1.045,00
1.430,00
1.875,00

38

930,00
1.280,00

1.280,00
1.625,00

2

4

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
5992

5994

5995
5995

UCHWAŁA NR XII/95/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze
zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Obnişa siĉ cenĉ skupu şyta do celów wymiaru
podatku rolnego na terenie Gminy Bolesław ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzĉdu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu şyta za okres pierwszych trzech kwarta5995

łów 2011 r. (M.P. z 25.10.2011r. Nr 95, poz. 969) z kwoty
74,18 zł za 1 q do kwoty 39,00 zł za 1 q.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego
naleşnego za 2012 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR XII/96/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 19 pkt 1
lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz .U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, ze zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą określa siĉ wysokość stawek
opłaty targowej, zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty targowej.
§ 2.
1. Określa siĉ dzienną stawkĉ opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Bolesław. w wysokości
30,00 zł, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaşy z:
1) z wózka rĉcznego, roweru, rĉki, wiadra, skrzynki,
kosza - 2,50 zł,
2) samochodu osobowego, straganu, stołu, wozu
konnego – 12,00 zł,
3) innych samochodów, przyczep, naczep - 15,00 zł.
§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaşy właściwa jest wiĉcej niş jedna stawka opłaty targowej, stosuje
siĉ stawkĉ wyşszą.

§ 4. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje
z chwilą wystawienia towaru do sprzedaşy za cały czas
wystawienia towaru z góry.
§ 5. Osoby, od których naleşna jest opłata targowa,
zobowiązane są do jej uiszczenia za pośrednictwem
inkasentów, w kasie Urzĉdu Gminy lub na rachunek
bankowy budşetu gminy.
§ 6. Odrĉbna uchwała Rady Gminy określa inkasentów opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 8. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia
wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r. i ma zastosowanie do opłaty targowej naleşnej
od 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

5996
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UCHWAŁA NR XII/97/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień
przedmiotowych z podatku od nieruchomoņci, ze zmianami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
ze zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień
przedmiotowych z podatku od nieruchomości, ze zm.
dokonuje siĉ nastĉpujących zmian:
w pkt 2) skreśla siĉ wyraşenie "i słuşbą zdrowia oraz
weterynaryjną"
skreśla siĉ pkt 3) i 4).
5997

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

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR XII/98/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
w związku z 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, ze 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, ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, ze zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1) określa siĉ wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) określa siĉ wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) określa siĉ wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) określa siĉ wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały,
2) określa siĉ wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 5. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr III/15/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów
formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, ze zm.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012 r.

1) określa siĉ wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały,
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Załącznik nr 1
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UCHWAŁA NR XIII/141/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity - Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póŝn.
zmianami) - Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
uchwala co nastĉpuje:

d) zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,23zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 3,68zł od
1 m2 powierzchni uşytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości.

§ 1. Ustala siĉ nastĉpujące stawki podatku od nieruchomości:

§ 2. Zwalnia siĉ od podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą, bez
wzglĉdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,80zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,28zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 0,30zł od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czĉści:
a) mieszkalnych – 0,35zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czĉści zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,84zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,73zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,

1) budynki pozostałe lub ich czĉści, za wyjątkiem budynków lub ich czĉści związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) grunty i budynki lub ich czĉści zajĉte na potrzeby
realizacji celów statutowych organizacji społecznych
w zakresie aktywizowania i integrowania środowisk
lokalnych oraz organizowania i propagowania sportu
i kultury fizycznej,
3) grunty i budynki lub ich czĉści słuşące realizacji zadań
w zakresie ochrony przeciwpoşarowej z wyłączeniem
powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą,
4) grunty, budynki i budowle związane z wykonywaniem
zadań publicznych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/370/2010 Rady
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28.10.2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
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UCHWAŁA NR XIII/142/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity - Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póŝn.
zmianami) - Rada Gminy Igołomia Wawrzeńczyce
uchwala co nastĉpuje:

§ 1. Ustala siĉ stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/298/2009 Rady
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24.11.2009 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 22 listopada 2011 r.

Lp.

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

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Wyszczególnienie
Rata
Stawka na cały rok
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
lub zespołu pojazdu
liczba osi / rodzaj zawieszenia
Samochody ciĉşarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton
powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
200,00
400,00
powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie
425,00
850,00
powyşej 9 ton i ponişej 12 ton
575,00
1.150,00
Samochody ciĉşarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyşszej niş 12 ton
Dwie osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 13 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
600,00
1.200,00
inny system zawieszenia osi
600,00
1.200,00
nie mniej niş 13 ton i mniej niş 14 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
725,00
1.450,00
inny system zawieszenia osi
1.047,00
2.094,00
nie mniej niş 14 ton i mniej niş 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
816,00
1.632,00
inny system zawieszenia osi
1.165,00
2.330,00
nie mniej niş 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
921,00
1.842,00
inny system zawieszenia osi
1.295,00
2.590,00
Trzy osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 17 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 17 ton i mniej niş 19 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 19 ton i mniej niş 21 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 21 ton i mniej niş 23 tony
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 23 tony i mniej niş 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 25 ton .
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
Cztery osie i wiĉcej
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 25 ton i mniej niş 27 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 27 ton i mniej niş 29 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 29 ton i mniej niş 31 ton

921,00
1.207,00

1.842,00
2.414,00

976,00
1.262,00

1.952,00
2.524,00

1.034,00
1.327,00

2.068,00
2.654,00

1.081,00
1.384,00

2.162,00
2.768,00

1.157,00
1.440,00

2.314,00
2.880,00

1.206,00
1.489,00

2.412,00
2.978,00

1.206,00
1.489,00

2.412,00
2.978,00

1.261,00
1.489,00

2.522,00
2.978,00

1.327,00
1.489,00

2.654,00
2.978,00
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oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi

Poz. 6000
1.384,00
1.489,00

2.768,00
2.978,00

1.448,00
1.489,00

2.896,00
2.978,00

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i ponişej 12 ton
od 3,5 tony i ponişej 12 ton
840,00 1.680,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej i wyşszej niş 12 ton
Dwie osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
921,00 1.842,00
inny system zawieszenia osi
1.044,00 2.088,00
nie mniej niş 18 ton i mniej niş 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.003,00 2.006,00
inny system zawieszenia osi
1.079,00 2.158,00
nie mniej niş 25 ton i mniej niş 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.081,00 2.162,00
inny system zawieszenia osi
1.114,00 2.228,00
nie mniej niş 31 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.130,00 2.260,00
inny system zawieszenia osi
1.151,00 2.302,00
powyşej 36 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.181,00 2.362,00
inny system zawieszenia osi
1.439,00 2.878,00
Trzy osie
nie mniej niş 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.145,00 2.290,00
inny system zawieszenia osi
1.151,00 2.302,00
powyşej 36 ton i mniej niş 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.327,00 2.654,00
inny system zawieszenia osi
1.489,00 2.978,00
nie mniej niş 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.448,00 2.896,00
inny system zawieszenia osi
1.489,00 2.978,00
Przyczepy i naczepy,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą od 7 i ponişej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
od 7 ton i ponişej 12 ton
280,00
560,00
Przyczepy i naczepy,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub wyşszą
niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
Jedna oś
Nie mniej niş 12 ton i mniej niş 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
280,00
560,00
inny system zawieszenia osi
367,00
734,00
nie mniej niş 18 ton i mniej niş 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
367,00
734,00
inny system zawieszenia osi
552,00 1.104,00
nie mniej niş 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
464,00
928,00
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Poz. 000,6001

inny system zawieszenia osi
Dwie osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 28 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 28 ton i mniej niş 33 tony
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 33 tony do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
powyşej 36 ton i mniej niş 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Trzy osie
nie mniej niş 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
powyşej 36 ton i mniej niş 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niş 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
Autobusy – liczba miejsc siedzących
mniej niş 30
równa lub wyşsza niş 30 miejsc

735,00

1.470,00

464,00
735,00

928,00
1.470,00

735,00
790,00

1.470,00
1.580,00

832,00
910,00

1.664,00
1.820,00

1.065,00
1.110,00

2.130,00
2.220,00

1.110,00
1.151,00

2.220,00
2.302,00

735,00
910,00

1.470,00
1.820,00

1.014,00
1.142,00

2.028,00
2.284,00

1.112,00
1.151,00

2.224,00
2.302,00

840,00
1.130,00

1.680,00
2.260,00

Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot

000

6001
6001

UCHWAŁA NR XIII/143/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny żyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Obnişa siĉ średnią cenĉ şyta za pierwsze trzy kwartały
2011 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzĉdu
Statystycznego
opublikowaną
w Dzienniku Urzĉdowym Rzeczypospolitej Polskiej
6001

„Monitor Polski” (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 969) do
kwoty 65,- zł.
2. Obnişona do kwoty 65,- zł średnia cena şyta stanowi
podstawĉ do obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
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Poz. 6002

6002
6002

UCHWAŁA NR XIII/144/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Zwiĉksza siĉ plan dochodów budşetu gminy
o kwotĉ 69.375,00 zł, w tym:
- dochody bieşące o kwotĉ 69.375,00 zł.
§ 2. Zwiĉksza siĉ plan wydatków budşetu gminy
o kwotĉ 69.375,00 zł, z tego:
1. wydatki bieşące o kwotĉ 69.375,00 zł, w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych o kwotĉ
łączną 1.000,00 zł, z czego:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budşetowych
o kwotĉ
1.000,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych – 68.375,00 zł.
§ 3. W uchwale budşetowej Gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2011 Nr IV/28/2011 Rady Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011 r.
wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 „PLAN DOCHODÓW BUDŞETU
GMINY NA ROK 2011” wprowadza siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 „PLAN WYDATKÓW BUDŞETU
GMINY NA ROK 2011” wprowadza siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
UZASADNIENIE
Dokonuje siĉ korekty budşetu gminy na rok 2011
poprzez:
1) zwiĉkszenie planu dochodów budşetu gminy w dziale
801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotĉ 69.375,-zł,
w tym:
z tytułu najmu sali lekcyjnej w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach na rzecz Siedleckiego Centrum Edukacyjnego – 1.000,-zł,
w związku z przekazaniem przez Fundacjĉ Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencjĉ
Programu „Uczenie siĉ przez całe şycie” środków na realizacjĉ programu Comenius, projektu
pn. „Podróş dookoła zdrowej Europy” –
68.375, zł,
2) zwiĉkszenie planu wydatków budşetu gminy w dziale
801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły
podstawowe o łączną kwotĉ 69.375,-zł w tym:
na zakup materiałów i wyposaşenia dla Szkoły
Podstawowej w Wawrzeńczycach – 1.000,-zł,
na realizacjĉ przez Szkołĉ Podstawową
w Wawrzeńczycach w ramach Programu Comenius projektu pn. „Podróş dookoła zdrowej Europy” – 68.375,-zł.
Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/144/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dział
801

Razem:

Ŝródło dochodów
Oņwiata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
środki na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodowej Agencji Programu „Uczenie siĉ przez całe şycie” na realizacjĉ
w ramach programu Comenius projektu pn. „Podróş dookoła zdrowej
Europy” (§ 2701)

Zmniejszenia
-

Zwiĉkszenia
69.375,00

-

1.000,00

-

68.375,00

-

69.375,00

Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/144/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dział
801

Rozdział
80101

Nazwa – rodzaj wydatku
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
a)
wydatki bieşące
1)
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych - wydatki na realizacjĉ programu Comenius

Razem:

Zmniejszenia
-

Zwiĉkszenia
69.375,00
69.375,00

-

69.375,00
1.000,00

-

1.000,00

-

68.375,00

-

69.375,00

Przewodniczący Rady Gminy: Stefan Nawrot
6002

6003
6003

UCHWAŁA NR XI/76/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
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 póŝn. zm./, art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwiĉksza siĉ dochody budşetu na rok 2011 o kwotĉ
210 292,82 zł
w tym dochody bieşące o kwotĉ 210 292,82 zł
2. Zmniejsza siĉ dochody budşetu na rok 2011
o kwotĉ 262 032,00 zł
w tym dochody majątkowe o kwotĉ 262 032,00
- jak w załączniku nr 1
3. Zwiĉksza siĉ wydatki budşetu na rok 2011 o kwotĉ
263 492,82 zł - jak w załączniku nr 2
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:
1) zwiĉkszenia planu wydatków bieşących o kwotĉ
227 592,82 zł
z czego 1. wydatków bieşących jednostek budşetowych o kwotĉ 227 592,82 zł -w tym:
- 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych o kwotĉ
-227 592,82 zł
2) wydatki majątkowe o kwotĉ 35 900,00 zł

5. Zmniejsza siĉ wydatki budşetu na rok 2011 o kwotĉ
315 232,00
1) wydatki bieşące o kwotĉ 153 200,00 zł
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
o kwotĉ 153 200,00 zł
z czego: 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotĉ 153 200,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotĉ 162 032,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 paŝdziernika 2011
w sprawie zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
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Poz. 6003
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 listopada 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2011
dział

rozdział

paragraf

600

treść
Transport i łączność
w tym dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane
z budşetu państwa na realizacjĉ
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin par. 6330
w tym dochody bieşące
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
na realizacjĉ własnych zadań bieşących
gmin par. 2030

851

zwiĉkszenia

zmniejszenia

210 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
210 000,00

210 000,00

Ochrona zdrowia
w tym dochody bieşące
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur pobranych nienaleşnie
lub w nadmiernej wysokości par. 2910
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur pobranych nienaleşnie
lub w nadmiernej wysokości par. 0900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody majątkowe
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 budşetu
środków europejskich par. 6207
Razem

292,82
292,82

288,50

4,32
162 032,00

210 292,82

162 032,00
262 032,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
dział

rozdział

600
60078

paragraf

treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki

zwiĉkszenia
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00

zmniejszenia
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od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jb
b/ wydatki majątkowe
700
70005

70078

750
75023

801
80101

80104

80110

851
85154

852
85212

Poz. 6003
0,00
110 000,00
0,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

22 492,82
3 592,82
3 592,82
3 592,82

Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym
b/ wydatki majątkowe

18 900,00

0,00
3 592,82

18 900,00

Administracja publiczna
Urzĉdy Gmin
w tym
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym
b/ wydatki majątkowe
Przedszkola
w tym
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gimnazja
w tym
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb
Ochrona zdrowia
Przeciwadziałanie alkoholizmowi
w tym
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych

118 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
0,00
121 000,00
17 000,00
17 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
35 200,00

17 600,00
17 600,00
17 600,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38867 –

Poz. 6003,6004

1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb

85219

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym
b/ wydatki majątkowe
Razem

90095

17 600,00
0,00
17 600,00
17 600,00
17 600,00
17 600,00
0,00
162 032,00
162 032,00

263 492,82

162 032,00
315 232,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
6003

6004
6004

UCHWAŁA NR XI/77/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
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 póŝn. zm./,
art. 211,art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje siĉ zmian w dochodach budşetu gminy
na rok 2011 na kwotĉ - 69 770,00 zł.
W tym dochody majątkowe - jak w załączniku nr 1.
2. Dokonuje siĉ zmian w wydatkach budşetu gminy
na rok 2011 na kwotĉ - 556 332,00 zł
w tym wydatki bieşące- wydatki majątkowe - jak
w załączniku nr 2

§ 2. W uchwale budşetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia
2010 r. - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy K-L
oraz Uchwałą Rady Gminy K-L - wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/77/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 listopada 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2011
Dział
010

Rozdział

Paragraf

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
w tym dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z gminy
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
jst par. 6610

Zwiĉkszenia
69 770,00

69 770,00

Zmniejszenia

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560
600

– 38868 –

Poz. 6004

Transport i łączność
w tym dochody majątkowe
dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
par. 6260
Razem

69 770,00

69 770,00

69 770,00
69 770,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/77/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
Dział

Rozdział

010
01010

01095

600
60004

60017

700
70005

750
75023

756

75647

Paragraf

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
2/ wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Pozostała działalność
b/ wydatki majątkowe

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

148 532,00

3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

148 532,00
148 532,00

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
2/ wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Drogi wewnĉtrzne
b/ wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
2/ wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Administracja publiczna
Urzĉdy Gmin
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
naleşności budşetowych
a/ wydatki bieşące

220 532,00
72 000,00
72 000,00
72 000,00
72 000,00
148 532,00
148 532,00
54 030,00
54 030,00
54 030,00
54 030,00
54 030,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00
118 000,00

15 600,00
15 600,00
15 600,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38869 –

Poz. 6004

w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
801
80101

80103

80104

80110

851
85154

852
85219

900
90001

926
92605

15 600,00
15 600,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
2/ wydatki statutowe jb
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

348 170,00
26 440,00
26 440,00
26 440,00
26 440,00
0,00
51 130,00
51 130,00
50 030,00
50 030,00
1 100,00
73 500,00
73 500,00
67 500,00
67 500,00
6 000,00
197 100,00
197 100,00
184 000,00
184 000,00
13 100,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
a/ wydatki bieşące
w tym wydatki bieşące jednostek budşetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
b/ wydatki majątkowe

184 700,00
184 700,00
184 700,00

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
a/ wydatki bieşące
dotacje na zadania bieşące
Razem

7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
556 332,00

556 332,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
6004

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38870 –

Poz. 6005

6005
6005

UCHWAŁA NR XV/93/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z późn. zm./, art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157
poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska w Ryglicach
uchwala, co następuje:

§ 5. Budşet po zmianach wynosi:
Dochody: 35.590.439,14 zł
Przychody 6.111.968,08 zł
- kredyty 3.019.670,00 zł
- poşyczki 774.952,00 zł
- wolne środki finansowe 2.317.346,08 zł

§ 1. Dokonuje siĉ zmian w planie dochodów budşetu gminy na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do
Uchwały.

Razem: 41.702.407,22 zł

§ 2. Dokonuje siĉ zmian w planie wydatków budşetu gminy na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do
Uchwały.

Rozchody 3.327.974,00 zł

§ 3. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/10 Rady
Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku
dotycząca planu przedsiĉwziĉć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przyjmuje brzmienie tabeli Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Wydatki: 38.374.433,22 zł
Razem: 41.702.407,22 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Ryglic.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Ustala siĉ wydatki z tytułu dotacji udzielonych z Budşetu Gminy Ryglice w roku 2011 podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora finansów
publicznych w kwocie 2.003.074,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zmiana planu dochodów Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok.
Dział

Rozdział

§

801
80110

2701

2701

Okreņlenie
Oņwiata i wychowanie
Gimnazja
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieşących gmin /związków gmin/
powiatów / związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
ŝródeł – Program „Uczenie siĉ przez całe
şycie” Comenius Partnerski Projekt Szkół
– Zespół Szkół w Lubczy
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieşących gmin /związków gmin/
powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
ŝródeł – Program „Uczenie siĉ przez całe
şycie” Comenius Partnerski Projekt Szkół
– Publiczne Gimnazjum w Ryglicach
Razem:

Dochody bieżące
40 000,00
40 000,00

Dochody
majątkowe
0,00
0,00

Razem dochody
40 000,00
40 000,00

4 600,00

0,00

4 600,00

35 400,00

0,00

35 400,00

40 000,00

0,00

40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38871 –

Poz. 6005
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38872 –

Poz. 6005

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38873 –

Poz. 6005
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 roku

PLAN PRZEDSIEWZIĈĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU
Sołectwo
Lubcza

Dział

Rozdział

600
60016
754
75412

Okreņlenie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki bieşące

Bistuszowa
600
60016
700
70005
921
92195
926
92605

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieşące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki bieşące
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieşące

Joniny
600
60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące

Wola Lubecka
600
60016

754
75412

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki majątkowe

Uniszowa
600
60016
700
70005
750
75075
900
90004
921
92195

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki bieşące

Kowalowa
600
60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne

Kwota
48 395,30
45 395,30
45 395,30
45 395,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
21 811,83
17 711,83
17 711,83
17 711,83
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
300,00
300,00
300,00
22 138,00
22 138,00
22 138,00
22 138,00
23 173,35
16 173,35
16 173,35
8 173,35
8 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
10 353,00
5 976,00
5 976,00
5 976,00
334,00
334,00
334,00
1 243,00
1 243,00
1 243,00
500,00
500,00
500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
26 587,68
23 000,00
23 000,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

750
75075
758
75818
900
90004

– 38874 –

Poz. 6005

Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieşące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące

Zalasowa
600
60014
60016
700
70005

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe

Ryglice
600
60016

700
70005
750
75075
75095
900
90004

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Pozostała działalność
Wydatki bieşące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące
Razem:

23 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 587,68
1 587,68
1 587,68
1 000,00
1 000,00
1 000,00
73 220,74
58 220,74
14 000,00
14 000,00
44 220,74
44 220,74
15 000,00
15 000,00
15 000,00
68 220,40
48 699,40
48 699,40
39 720,40
8 979,00
8 843,70
8 843,70
8 843,70
9 977,30
5 800,00
5 800,00
4 177,30
4 177,30
700,00
700,00
700,00
293 900,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38875 –

Poz. 6005
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RYGLICE NA 2011 ROK
/w złotych/

Dzi
ał
1

Rozdział
2

600
60014

720
72095

Treņć

3
Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne
powiatowe
Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną
miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych
*Dotacja
dla
Powiatu
Tarnowskiego na
zadanie inwestycyjne pn:
„Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1357 K
Tarnów- Ryglice-Ołpiny w m.
Zalasowa
Informatyka
Pozostała działalnoņć
Dotacja celowe
przekazane do
samorządu
województwa
na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień
/ umów/ miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego

Dotacje
ogółem:
4
5+6+7+8+9

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Podmiotowe
5

242 221,00

0,00

242 221,00

0,00

Przedmiotowa
6
0,00

Celowe
7
242 221,00

0,00

0,00

242 221,00

0,00

0,00

45,22

0,00

0,00

45,22

0,00

0,00

242 221,00

242 221,00

242 221,00

242 221,00

45,22

0,00

45,22

0,00

5,98

0,00

Dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych
PodmioCelowe
towe
8
9

5,98

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

754

* Dotacja dla
Województwa
Małopolskiego
na
zabezpieczenie udziału
własnego
w realizacji
projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
–
Internet szansą
na lepszy start
w przyszłoņć
dla
uczniów
Małopolski”
realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Gospodarka
2007-2013
Dotacja celowe
przekazane do
samorządu
województwa
na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
/umów/
miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
* Dotacja dla
Województwa
Małopolskiego
na
zabezpieczenie udziału
własnego
w realizacji
projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
–
Internet szansą
na lepszy start
w przyszłoņć
dla
uczniów
Małopolski”realizowane
go
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Gospodarka
2007-2013
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

– 38876 –

Poz. 6005

5,98

5,98

39,24

39,24

39,24

39,24

82 578,00

0,00

0,00

21 798,00

0,00

60 780,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

75404

75412

75421

Komendy Wojewódzkie Policji
Wpłaty od jednostek na fundusz celowy
Dotacja na Fundusz Wsparcia
Policji
z przeznaczenie
m na nagrody
finansowe dla
funkcjonariuszy
Komisariatu
Policji
w Tuchowie
Ochotnicze
straże pożarne
Dotacja celowa
z budşetu
na
finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
* Dotacja dla
Ochotniczej
Straşy Poşarnej
w Ryglicach na
dofinansowanie
sprzĉtu poşarniczego
* Dotacja dla
Ochotniczej
Straşy Poşarnej
w Ryglicach na
dofinansowanie
zakupu aparatów
ochrony
dróg oddechowych
* Dotacja dla
Ochotniczej
Straşy Poşarnej
w Lubczy
na
dofinansowanie
sprzĉtu do ratownictwa drogowego
Zarządzanie
kryzysowe

– 38877 –

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

60 780,00

Poz. 6005

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

60 780,00

1 000,00

0,00

0,00

60 780,00

60 780,00

36 000,00

36 000,00

5 280,00

5 280,00

19 500,00

19 500,00

20 798,00

0,00

20 798,00

0,00

0,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

801
80101

Dotacja celowe
przekazane do
samorządu
województwa
na pomoc finansową udzielaną
miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na dofinansowanie własnych
zadań bieşących
* Dotacja dla
Województwa
Małopolskiego
na opracowanie
koncepcji
pn
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku
Watok
wraz x dopływami
w km
0+000-24+680
na terenie Gminy Miasta Tarnowa,
Gminy
Skrzyszów
i Gminy Ryglice„
Oņwiata
i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja
podmiotowa
z budşetu
dla
niepublicznej
jednostki
systemu
oświaty
o charakterze
publicznym
* Dotacja na
1 ucznia
Dotacje celowe
przekazane
gminie na zadania
bieşące
realizowane na
podstawie porozumień
/umów/ miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego

– 38878 –

Poz. 6005

20 798,00

20 798,00

20 798,00

20 798,00

716 120,00

0,00

408 361,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

8 361,00

0,00

53 481,00

662 639,00

0,00

8 361,00

400 000,00

0,00

8 361,00

0,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

80103

80104

80146

*Dotacja
dla
Gminy Miasta
Tarnowa
na
pokrycie
pełnych
kosztów
prowadzenia
przez nauczycieli Specjalnego
Ośrodka Dzkolno – Wychowawczego zajĉć
rewalicacyjno –
wychowawczych
indywidualnych
z uczennica
z terenu Gminy
Ryglice
Oddziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych
Dotacja
podmiotowa
z budşetu
dla
niepublicznej
jednostki
systemu
oświaty
o charakterze
publicznym
*Dotacja
na 1 ucznia
Przedszkola
Dotacje celowe
przekazane
gminie na zadania
bieşące
realizowane na
podstawie porozumień
/umów/ miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
*Dotacja na
1 ucznia
Dotacja
podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
o charakterze
publicznym
*Dotacja
na 1 dziecko
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli

– 38879 –

8 361,00

Poz. 6005

8 361,00

0,00

0,00

105 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

105 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

198 759,00

0,00

41 120,00

157 639,00

41 120,00

41 120,00

0,00

41 120,00

41 120,00

0,00

157 639,00

0,00

0,00

157 639,00

157 639,00

0,00

0,00

157 639,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

853

85333

900

90001

Dotacje celowe
przekazane dla
powiatu
na
zadania bieşące
realizowane na
podstawie porozumień
/umów/ miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
*Dotacja
dla
Powiatu
Tarnowskiego na
współfinansowanie
działalności Samorządowego
Centrum Edukacji
w Tarnowie
Pozostałe
zadania
w zakresie polityki społecznej
Powiatowe
urzĉdy pracy
Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną
miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na dofinansowanie własnych
zadań bieşących
*Dotacja
dla
Gminy Miasta
Tarnowa
na
pokrycie czĉści
kosztów funkcjonowania
Lokalnego
Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego
w Ryglicach
Gospodarka
komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka
ņciekowa
i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego

– 38880 –

Poz. 6005

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

39 710,00

0,00

10 710,00

29 000,00

0,00

0,00

10 710,00

0,00

10 710,00

0,00

0,00

0,00

10 710,00

0,00

10 710,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

90002

90003

*Dotacja
dla
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
w Ryglicach
/dopłata
do
1 m3 oczyszczonych
ścieków
dostarczanych
kolektorem
sanitarnym
–
2 zł; dopłata do
1 m3
oczyszczonych
ścieków dostarczanych
wozem
asenizacyjnym
ze
zbiorników
bezodpływowych – 12 zł /
Gospodarka
odpadami
Dotacja celowa
przekazana
gminie na zadania
bieşące
realizowane na
podstawie porozumień
/umów/ miĉdzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Dotacja
dla
Gminy Szczucina na zabezpieczenie udziału
własnego
w realizacji
projektu
„Demontaş
i bezpieczne
składowanie
wyrobów
zawierających
azbest
z obszaru Województwa Małopolskiego”
realizowanego
w ramach
Szwajcarsko
Polskiego Programu Współpracy
Oczyszczanie
miast i wsi

10 710,00

– 38881 –

0,00

Poz. 6005

10 710,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

18 000,00

18 000,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

921

92109

92116

926

92605

Dotacja celowa
przekazana
gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
/umów/
miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja
dla
Gminy Tarnów
na modernizacjĉ wysypiska
śmieci
w Tarnowie
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki
kultury, ņwietlice i kluby
Dotacja
podmiotowa
z budşetu
dla
samorządowej
instytucji kultury
*Dotacja
dla
Ośrodka Kultury
w Ryglicach
Biblioteki
Dotacja
podmiotowa
z budşetu
dla
samorządowej
instytucji kultury
*Dotacja podmiotowa
dla
Publicznej
Biblioteki
w Ryglicach
Kultura fizyczna
i sport
Zadania
w zakresie kultury
fizycznej
i sportu

– 38882 –

Poz. 6005

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

790 000,00

790 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

530 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

260 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560
Dotacja celowa
z budşetu
na
finansowanie
lub dofinansowanie
zadań
zlecanych
do
realizacji stowarzyszeniom,
organizacjom
poşytku
publicznego
w celu
upowszechniania
kultury fizycznej
wśród
dzieci
i młodzieşy
Ogółem dotacje, z tego:
Ogółem dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych
Ogółem dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
Ogółem dotacje podmiotowe
Ogółem dotacje przedmiotowe
Ogółem dotacje celowe

– 38883 –

Poz. 6006,6007

130 000,00

2 003 074,22

130 000,00

790 000,00

10 710,00

348 945,22

662 639,00

190 780,00

1 149 655,22
853 419,00
1 452 639,00

10 710,00
539 725,22
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

6006
6006

UCHWAŁA NR XV/95/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Ryglice w 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P.
Nr 95, poz. 969) – Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co
następuje:

czenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice na
rok 2012 do kwoty 40,00 zł za kwintal.

§ 1. Obnişa siĉ kwotĉ stanowiącą średnią cenĉ skupu şyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.), przyjmowaną jako podstawa obli-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

6006

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38884 –

Poz. 6007,6008

6007
6007

UCHWAŁA NR XV/96/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od
tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 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 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Ryglice wprowadza siĉ roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,45 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 0,21 zł od
1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich czĉņci:
2

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czĉści zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,

e) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 3,70 zł od
1 m2 powierzchni uşytkowej,
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. Zwalnia siĉ od podatku:
1. grunty i budynki lub ich czĉści zajĉte na potrzeby
ochrony przeciwpoşarowej i przeciwpowodziowej,
z wyjątkiem zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. grunty i budynki lub ich czĉści zajĉte na potrzeby
prowadzenia działalności kulturalnej, z wyjątkiem zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3. grunty oraz budowle słuşące do odprowadzenia
i oczyszczania ścieków,
4.

budynki gospodarcze drewniane nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,

5. grunty zajĉte pod drogi dojazdowe do pól nie zaliczane do kategorii dróg publicznych a sklasyfikowane
w ewidencji gruntów jako „dr”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Ryglic.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/393/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 632, poz. 5137).
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

6007

6008
6008

UCHWAŁA NR XV/97/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38885 –

Nr 95, poz. 962 ) - Rada Miejska w Ryglicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala siĉ stawki podatku od środków transportowych na obszarze gminy Ryglice w nastĉpujących wysokościach:
1. od samochodu ciĉşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995 roku:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 350,00zł
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 400,00zł
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 600,00zł
2. od samochodu ciĉşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1996 roku:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 300,00zł
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 350,00zł
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 550,00zł
3. od samochodu ciĉşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku:
a) od 3,5 tony i ponişej 5,5 tony - 500,00 zł
b) od 5,5 tony i ponişej 12 ton - 550,00 zł
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1996 roku:
a) od 3,5 tony i ponişej 5,5 tony - 450,00 zł
b) od 5,5 tony i ponişej 12 ton - 500,00 zł
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton – stawki
podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

Poz. 6008

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton wyprodukowanej do
dnia 31 grudnia 1995 roku:
a) od 7 ton i ponişej 10 ton - 250,00 zł
b) od 10 ton i ponişej 12 ton - 300,00 zł
8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą
od 7 ton i ponişej 12 ton wyprodukowanej po dniu
1 stycznia 1996 roku:
a) od 7 ton i ponişej 10 ton - 230,00 zł
b) od 10 ton i ponişej 12 ton - 250,00 zł
9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton – stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku – w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 20 miejsc - 350,00 zł
b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 550,00 zł
c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1000,00 zł
11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1996 roku – w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 20 miejsc - 300,00 zł
b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 500,00 zł
c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc -1000,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/285/09Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 paŝdziernika 2009r. r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na obszarze Gminy Ryglice (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 695, poz. 5230 z dnia 17 listopada 2009 r.).
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
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Poz. 6008
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/97/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych dla samochodów ciĉżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/

Dwie osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 13 ton
nie mniej niş 13 ton i mniej niş 14 ton
nie mniej niş 14 ton i mniej niş 15 ton
nie mniej niş 15 ton
Trzy osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 17 ton
nie mniej niş 17 ton i mniej niş 19 ton
nie mniej niş 19 ton i mniej niş 21 ton
nie mniej niş 21 ton i mniej niş 23 tony
nie mniej niş 23 tony i mniej niş 25 ton
nie mniej niş 25 ton
Cztery osie i wiĉcej
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 25 ton
nie mniej niş 25 ton i mniej niş 27 ton
nie mniej niş 27 ton i mniej niş 29 ton
nie mniej niş 29 ton i mniej niş 31 ton
nie mniej niş 31 ton

Stawki podatku w zł
Oś jezdna (osie jezdne
Inne systemy zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne)
600,00
650,00
700,00
800,00

650,00
700,00
750,00
1400,00

600,00
650,00
700,00
800,00
1150,00
1200,00

650,00
700,00
800,00
1150,00
1750,00
1750,00

800,00
800,00
1200,00
1800,00
1800,00

850,00
1200,00
1800,00
2600,00
2600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/97/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 r.
Stawki podatku od ņrodków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/
Dwie osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 18 ton
nie mniej niş 18 ton i mniej niş 25 ton
nie mniej niş 25 ton i mniej niş 31 ton
nie mniej niş 31 ton
Trzy osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 40 ton
nie mniej niş 40 ton

Stawki podatku w zł
Oś jezdna (osie jezdne
Inne systemy zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne)
600,00
650,00
700,00
1550,00

650,00
700,00
1050,00
2100,00

1400,00
1900,00

1900,00
2700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/97/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy
/w tonach/

Stawki podatku w zł
Oś jezdna (osie jezdne
Inne systemy zawieszenia osi jezdz zawieszeniem pneumatycznych
nym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne)

Jedna oś
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 18 ton
nie mniej niş 18 ton i mniej niş 25 ton
nie mniej niş 25ton
Dwie osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 28 ton
nie mniej niş 28 ton i mniej niş 33 tony
nie mniej niş 33 tony i mniej niş 38 ton
nie mniej niş 38 ton
Trzy osie
nie mniej niş 12 ton i mniej niş 38 ton
nie mniej niş 38 ton

300,00
400,00
450,00

350,00
450,00
700,00

350,00
750,00
1000,00
1300,00

450,00
1000,00
1450,00
1850,00

800,00
1 100,00

1100,00
1450,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
6008

6009
6009

UCHWAŁA NR XV/98/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 23 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru
w drodze inkasa podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci, okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia
za inkaso podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. 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 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 695, poz. 5229) zmienionej uchwałą
Nr
VIII/48/11
z dnia
13
kwietnia
2011 r.
6009

(Dz.Urz.Woj.Mał.2011 Nr 229 poz. 1878) i uchwałą
Nr X/65/11 z dnia 21 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Mał.
2011 Nr 357 poz. 3025) Rady Miejskiej w Ryglicach
1. § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 3) P. Czesław Wójcik - sołectwo Kowalowa”
2. § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 3) P. Czesław Wójcik - 6%”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do inkasa podatków
od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzĉdowy
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6010
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UCHWAŁA NR XV/99/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 23 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okreņlenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego na terenie Gminy Ryglice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6b. ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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. Nr 200,
poz. 1682 z późń. zm.) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIV/391/10 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 632, poz.
5135)
1. Załącznik Nr 1 czĉść II pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:
"II 4) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalnoņci
leczniczej, zajĉtych przez podmioty udzielające
tych ņwiadczeń ogółem, w tym:

a) w czĉści określającej termin składania deklaracji:
"Termin składania: w terminie do 31 stycznia każdego roku, w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoņci mających wpływ na powstanie, bądź wygaņniĉcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzenia mającego wpływ na wysokoņć podatku."
b) w czĉści II pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:
"II 4) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej, zajĉtych przez podmioty
udzielające tych ņwiadczeń ogółem, w tym:
-

kondygnacji o wysokoņci powyżej 2,20 m
kondygnacji o wysokoņci od 1,40 – 2,20 m
(zaliczyć należy 50% powierzchni)"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

- kondygnacji o wysokoņci powyżej 2,20 m
- kondygnacji o wysokoņci od 1,40 – 2,20 m (zaliczyć należy 50% powierzchni)"

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:
6010
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UCHWAŁA NR XI/122/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz.969 z póŝn. zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co
nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Skrzyszów.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 1.
1. Obnişa siĉ średnią cenĉ skupu şyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzĉdu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika 2011 r. /M.P. Nr 95
poz. 969/ z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 41,40 zł za
1 dt.
2. Obnişona do kwoty 41,40 zł za 1 dt średnia cena skupu şyta stanowi podstawĉ obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Skrzyszów.

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
6011
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UCHWAŁA NR XI/123/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
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 /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm./
i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz.613 z póŝn. zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ nastĉpujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglĉdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajĉtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,30 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 0,22 zł od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czĉści:
a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czĉści
zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,00 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,20 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajĉtych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,20 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajĉtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 4,50 zł od
1 m2 powierzchni uşytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Skrzyszów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/269/09 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
/Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 765, poz.5961/.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
6012
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UCHWAŁA NR XI/124/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613 z póŝn. zm./, art.40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm./ - Rada Gminy
Skrzyszów uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwalnia siĉ od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich czĉści zajĉte na cele związane
z działalnością w zakresie kultury, ochrony przeciwpoşarowej, ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
ochrony zdrowia, sportu oraz związane z tymi budynkami grunty,

2) budynki i grunty stanowiące mienie gminne niewydzierşawione na rzecz osób trzecich,
3) grunty zajĉte pod cmentarze oraz budynki i budowle
związane z cmentarzami,
4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
„dr” wykorzystywane jako drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz
gruntów rolnych i leśnych.
2. Zwolnienia określone w ust.1 nie dotyczą nieruchomości lub ich czĉści zajĉtych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Wójtowi Gminy.
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Skrzyszów:
1) Nr II/12/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
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2) Nr XVII/164/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości,
3) Nr XVIII/166/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości.

Poz. 6013,6014

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego
od 2012 roku.

§ 4.

Przewodniczący Rady

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

Bartłomiej Mącior
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UCHWAŁA NR XI/125/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.
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 /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn.zm./
i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.) Rada Gminy Skrzyszów
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Skrzyszów
w nastĉpujących wysokościach:
1) od samochodu ciĉşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 483 zł
b) powyşej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 698 zł
c) powyşej 9,0 ton i ponişej 12 ton - 862 zł
2) od samochodu ciĉşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton –
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton - 1292 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton – w zaleşności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą

od 7 ton i ponişej 12 ton: - 430 zł, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą
równą lub wyşszą niş 12 ton – w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7) od autobusu – w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 30 miejsc - 700 zł
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 862 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/167/08 Rady
Gminy Skrzyszów z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Skrzyszów /Dz.Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 759, poz. 5379/ zmieniona
uchwałą Nr XXVIII/270/09 z dnia 23 listopada 2009 r.
/Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 765, poz.
5962/.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku naleşnego począwszy od 2012 r.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/125/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW CIĈŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON (§ 1 pkt 2 uchwały).
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
nie mniej niş
mniej niş

1.

2.

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaşne
3.
Dwie osie
810
861
970
1088
Trzy osie
1026
1077
1138
1194
1258
1309
Cztery osie i wiĉcej
1189
1302
1415
1813
1813

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4.
861
914
995
1316
1077
1184
1292
1399
1656
1656
1292
1507
1772
2627
2627

Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/125/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niş
mniej niş

1.

2.

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
3.
Dwie osie
979
1194
1402
1634
Trzy osie
1731
1963

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

4.
1184
1399
1464
2067
1910
2730

Przewodniczący Rady: Bartłomiej Mącior
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/125/11
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĈ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niş
mniej niş

1.

2.

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
3.
Jedna oņ
436
489
544
Dwie osie
441
658
915
1315
Trzy osie i wiĉcej
892
1090

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

4.
539
594
646
646
893
1357
1785
1077
1373
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
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UCHWAŁA NR XV/113/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póŝn. zm./ oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z póŝn.
zm./, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1) Wprowadza siĉ zmiany w Tabeli nr 1 do Uchwały
budşetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Plan dochodów budşetu Gminy Tuchów na 2011 rok wg
ŝródeł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiĉksza siĉ plan dochodów budşetowych o kwotĉ
58.039,00 zł.
2) Wprowadza siĉ zmiany w Tabeli nr 2 do Uchwały
budşetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Plan wydatków budşetu Gminy Tuchów na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza siĉ
plan wydatków budşetowych o kwotĉ 765.832,00 zł.
3) Zmniejsza siĉ plan przychodów budşetowych
o kwotĉ 636.371,00 zł w § 952 - Przychody
z zaciągniĉtych poşyczek i kredytów na rynku krajowym /zmniejszenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu/.
4) Zmniejsza siĉ plan przychodów budşetowych
o kwotĉ 100.000,00 zł w § 951 - Przychody ze spłat
poşyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /Spłata poşyczki udzielonej dla Domu Kultury w Tuchowie/.
5) Zwiĉksza siĉ plan rozchodów budşetowych o kwotĉ
87.500,00 zł w § 991 - Udzielone kredyty i poşyczki
/poşyczka dla Domu Kultury w Tuchowie/.
6) Załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budşetu Gminy Tuchów na
2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały.
7) Tabela nr 3 do Uchwały Budşetowej Gminy Tuchów
na 2011 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 560

– 38893 –

na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Budşet gminy po zmianach przedstawia siĉ
nastĉpująco:
1) Planowane dochody 46.524.443,92 zł
- dochody bieşące 43.184.405,92 zł
- dochody majątkowe 3.340.038,00 zł
2) Planowane wydatki 50.643.756,92 zł
- wydatki bieşące 40.856.628,02 zł
- wydatki majątkowe 9.787.128,90 zł
3) Planowane przychody 8.162.262,00 zł
4) Planowane rozchody 4.042.949,00 zł
5) Planowany deficyt 4.119.313,00 zł
§ 3.
1) Róşnica miĉdzy dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budşetu w kwocie 4.119.313,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

Poz. 6015

a) zaciąganych kredytów i poşyczek w kwocie
3.212.541,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 906.772,00 zł.
2) Ustala
siĉ
przychody
budşetu
w kwocie
8.162.262,00 zł i rozchody budşetu w kwocie
4.042.949,00 zł.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/113/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Tabela nr 1

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/113/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Tabela nr 2
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/113/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2011 ROK
/w złotych/
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Dziennik Urzĉdowy
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/113/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Ryszard Wrona
• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu nastĉpnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
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tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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