DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 562

Kraków, dnia 5 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
6022
6023

6024
6025
6026

6027

6028
6029
6030

–
–

–
–
–

–

–
–
–

Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu
Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.

38924

Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Miasta Bochnia na 2012 rok

38927

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

38928

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

38928

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia
26 stycznia 2011r

38930

Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty
targowej

38935

Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.

38937

Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Gromnik na 2011 rok

38945

Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

38949

6031

–

Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

38964

6032

–

Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Limanowa.

38965

Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

38977

Rady Gminy Liszki z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Liszki na rok 2011

38978

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy
w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.

38984

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko

38998

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów

38999

6033

6034
6035

6036
6037

–

–
–

–
–
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6038

6039

6040

6041

6042
6043

–

–

–

–

–
–

– 38922 –

Poz. 6022

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko na
rok 2012

39000

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego” i „Deklaracji na podatek
rolny”

39002

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy „Informacji w sprawie podatku leśnego” i „Deklaracji na podatek
leśny”

39009

Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. określenia wzorów formularzy
„Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „Deklaracji na podatek od
nieruchomości”

39014

Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

39020

Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek
podatku od nieruchomości.

39023

6044

–

Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 r.

39024

6045

–

Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

39028

6046

–

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

39029

6047

–

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

39030

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru
i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

39034

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze
inkasa.

39035

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.

39036

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na
2012 rok.

39046

6048

6049

6050

6051

–

–

–

–

6052

–

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

39046

6053

–

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

39047

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

39048

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku

39048

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.

39056

6054

6055

6056

–

–

–
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6057
6058
6059
6060

–
–
–
–

– 38923 –

Poz. 6022

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

39073

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa

39075

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poronin na rok 2011

39076

Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej

39078

6061

–

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie opłaty miejscowej

39088

6062

–

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso

39088

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

39089

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

39093

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

39093

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

39110

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

39112

6063

6064
6065
6066
6067

–

–
–
–
–

6068

–

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmian
w budżecie na 2011 rok.

39117

6069

–

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

39122

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa

39123

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Narutowicza
i ul. Najświętszej Panny Marii w Tarnowie

39124

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody - jesionu wyniosłego rosnącego przy ul. Sanguszków
w Tarnowie

39125

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody - dębu szypułkowego przy ul. Heleny Marusarz w Tarnowie

39125

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

39126

6070

6071

6072

6073
6074

–

–

–

–
–
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Poz. 6022

6022
6022

UCHWAŁA NR XIII/137/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1
pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80
poz. 526 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia
stronie dochodów o kwotę 90.856,00 zł
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia
stronie dochodów o kwotę 119.438,40 zł
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia
stronie wydatków o kwotę 1.681.164,00 zł,
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia
stronie wydatków o kwotę 1.709.746,40 zł,
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

po
jak

§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1
łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 80.296.261,07 zł
2. Plan wydatków w kwocie 82.997.682,07 zł
3. Deficyt budżetu 2.701.421,00 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.923.600,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę
w roku 2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

po
jak

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.

po
jak

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

po
jak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/137/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zwiększenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 90.856,00 zł w tym:
Dział Rozdz. §
1
754
75416
0570
801
80101
2001

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Miejska
w tym: dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Kwota zł
3
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
67.856,00
67.856,00
67.856,00
67.856,00

Zmniejszenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 119.438,40 zł w tym:
Dział Rozdz. §
1
801
80104
2007

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
Kwota zł
2
3
Oņwiata i wychowanie
119.438,40
Przedszkola
119.438,40
w tym: dochody bieżące
119.438,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro119.438,40
pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło
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Poz. 6022
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/137/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.681.164,00 zł w tym:
Dział Rozdz. §
1
700
70005

754
75416

801
80101

80103

80104

80110

852
85215

900
90001

90095

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Miejska
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Przedszkola
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Gimnazja
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalnoņć
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota zł
3
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
1.304.164,00
600.128,00
532.272,00
532.272,00
67.856,00
5.528,00
5.528,00
5.528,00
332.409,00
332.409,00
332.409,00
366.099,00
366.099,00
366.099,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
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921
92109
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
w tym:
Dotacje na zadania bieżące

Poz. 6022
200.000,00
200.000,00
200.000,00

Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.709.746,40 zł w tym:
Dział Rozdz. §
1
600
60013

60016

750
75023

801
80101

80104

80114

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - połączenie drogowe planowanego węzła autostradowego A4 – Bochnia
z drogą krajową nr 4 – 35.000,00 zł
- ul. Wiśnicka – chodnik wraz z zatoką autobusową ((od ul. Serafińskich do ul.
Witosa) – 15.000,00 zł
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - budowa trasy północno-zachodniej (etap II) 298.308 zł
- ul. Brzozowa – 70.000,00 zł
- ul. Dębnik – 50.000,00 zł
- ul. Goczałkowskich – 40.000,00 zł
- ul. Hutnicza – boczna – 4.000,00 zł
- ul. Kaima – 85.000,00 zł
- ul. Przysieki – 15.000,00 zł
- ul. Krzyżaki – poszerzenie wąwozu – 20.000,00 zł
- ul. Ogrodowa – sięgacz – 20.000,00
- ul. Polna – boczna – 300,00 zł
- ul. Popka – 300,00 zł
- ul. Serafińskich – 300,00 zł
- ul. Trudna (chodnik + nawierzchnia) – 200.000,00 zł
- ul. Włodka – 8.000,00 zł
- ul. Kolonia Górnicza 300,00 zł
- ul. Bujaka – chodnik – 85.000,00 zł
- ul. Dąbrowskiego – chodnik – 40.000,00 zł
- ul. Wyspiańskiego – chodnik – 18.000,00 zł
- ul. Wyspiańskiego – ul. Brodzińskiego – schody – 1.200,00 zł
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
w tym – utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 –
12.000,00 zł
Przedszkola
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Kwota zł
3
1.005.708,00
50.000,00
50.000,00

955.708,00
955.708,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
131.438,40
12.000,00
12.000,00

114.232,42
114.232,42
106.932,42
7.300,00
5.205,98
5.205,98
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900
90001
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90095

921
92118

926
92605
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Poz. 6022,6023,6024

w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
1. Wydatki majątkowe
w tym: - Kanalizacja sanitarna ul. Czackiego – 20.000,00
Kanalizacja sanitarna ul. Trinitatis – 9.800,00 zł
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
1. Wydatki majątkowe
w tym: - budowa oświetlenia ul. Widok – 37.000,00 zł
Pozostała działalnoņć
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - budowa wodociągu ul. Karasia – 100.000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - adaptacja strychu Muzeum oraz konserwacja elewacji 200.000,00 zł
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - Park rodzinny „Uzbornia” – 175.800,00
w tym – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

249,98
4.956,00
166.800,00
29.800,00
29.800,00

37.000,00
37.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
175.800,00
175.800,00
175.800,00
175.800,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło
6022

6023
6023

UCHWAŁA NR XIII/138/2011
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta
Bochnia na 2012 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
z późn. zm.) Rada Miasta Bochni uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
136 poz. 969 z późn. zm.), przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta
Bochnia na 2012 rok do kwoty 35,12 zł za 1 dt.
6023

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatków należnych od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
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6024
6024

UCHWAŁA NR XII/112/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomoņci na 2012 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn .tekst
Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz.1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art.5, art. 6, art. 7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
/jedn. tekst Dz. U. Nr 95 z 2010 roku poz.613
z późniejszymi zmianami/ RADA GMINY W CZARNYM
DUNAJCU uchwala co nastĉpuje:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,75 zł
e) gospodarczych, wyłączonych z produkcji rolnej - od
1 m2 powierzchni użytkowej - 2,37 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni użytkowej - 3,33 zł

§ 1.
Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni - 0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,00 zł
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od
1 m2 powierzchni 0,12 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 13,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej -10,00 zł

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 się z podatku od nieruchomości :
1.

nieruchomości zajęte na działalność związaną
z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i bezpieczeństwa publicznego

2. grunty, budynki, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody
3. grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania
i oczyszczania ścieków
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

6024

6025
6025

UCHWAŁA NR XII/113/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r.
Nr121, poz. 844 z późn. zm.) RADA GMINY w CZARNYM
DUNAJCU uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku
od jednego środka transportowego na terenie Gminy
Czarny Dunajec

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 468 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 762 zł;
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.056 zł;
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
DWIE OSIE
nie mniej niż 12
nie mniej niż 13
nie mniej niż 14
nie mniej niż 15 i więcej
TRZY OSIE
nie mniej niż 12
nie mniej niż 17
nie mniej niż 19
nie mniej niż 21
nie mniej niż 23
nie mniej niż 25 i więcej
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
nie mniej niż 12
nie mniej niż 25
nie mniej niż 27
nie mniej niż 29
nie mniej niż 31 i więcej
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Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym Lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
(w złotych )

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
(w złotych)

mniej niż 13
mniej niż 14
mniej niż 15

1.471
1.471
1.471
1.471

1.586
1.586
1.586
1.586

mniej niż 17
mniej niż 19
mniej niż 21
mniej niż 23
mniej niż 25

1.527
1.695
1.938
1.938
1.938
1.938

1.704
1.864
2.348
2.348
2.348
2.348

mniej niż 25
mniej niż 27
mniej niż 29
mniej niż 31

2.034
2.114
2.690
2.690
2.690

2.372
2.484
2.711
2.747
2.747

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton a poniżej 5,5 ton - 587 zł;
b) od 5,5 tony a poniżej 9 ton - 880 zł;
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.174 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy +
przyczepa
(w tonach)

DWIE OSIE
nie mniej niż 12
nie mniej niż 18
nie mniej niż 25
nie mniej niż 31
powyżej 36 ton
TRZY OSIE
nie mniej niż 12
powyżej 36
nie mniej niż 40 i więccj

Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
(w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
(w złotych)

mniej niż 18
mniej niż 25
mniej niż 31
do 36 włącznie

1.471
1.761
1.761
1.761
2.078

1.540
2.055
2.055
2.125
2.190

do 36 włącznie
mniej niż 40

1.999
2.078
2.078

2.054
2.275
2.748

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego – 704 zł;
6. 0d przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
JEDNA OŚ
Nie mniej niż 12
mniej niż 18

Oś jezdna (osie jezdne)
Z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne (w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych (w złotych)

1.056

1.116

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
Nie mniej niż 18
Nie mniej niż 25
Powyżej 36
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12
Nie mniej niż 28
Nie mniej niż 33
Powyżej 36
Nie mniej niż 38
i powyżej
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12
Powyżej 36 ton
Nie mniej niż 38
i powyżej
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mniej niż 25
do 36 włącznie

1.174
1.174
1.586

1.234
1.234
1.642

mniej niż 28
mniej niż 33
do 36 włącznie
mniej niż 38

1.174
1.292
1.403
1.586
1.642

1.409
1.515
1.596
1.717
1.970

do 36 włącznie
mniej niż 38

1.470
1.695
1.710

1.515
1.785
1.880

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc 704 zł;
b) powyżej 15 do 30 miejsc 1.409 zł;
b) wyższej niż 30 miejsc - 1.645 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
6025

6026
6026

UCHWAŁA NR XII/115/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok
2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.
235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240
z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY
DUNAJEC uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok:
• Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 3.930.800 złotych, z tego:
1) dochody bieżące zwiększenie o 93.000 złotych,
2) dochody majątkowe zmniejszenie
o 4.023.800 złotych
w tym: z tytułu dochodów i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1- zmniejszenie o 3.544.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

• Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok
o kwotę 4.430.800 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o 122.000 złotych, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 29.000 złotych, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
zwiększenie o 29.000 złotych
- dotacje na zadania bieżące – zwiększenie
o 140.512 złotych
- wydatki
na
programy
finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art. 5
ust
1–
zmniejszenie
o 47.512 złotych
2) wydatki
majątkowe:
zmniejszenie
o 4.552.800 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 4.552.800 złotych, z czego:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust 1 –
zmniejszenie o 3.591.512 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej
uchwały
• Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę
500.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
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2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
zmniejszenie planowanego deficytu budżetu
3. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu w 2011 roku o kwotę 140.512 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
4. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na
2011 rok wynosi:
• Dochody 61.765.262,06 złotych

Poz. 6026

2. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu do kwoty – 12.450.000 złotych
3. zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do
kwoty – 150.000 złotych

• Wydatki 74.631.560,06 złotych
• Deficyt 12.866.298,00 złotych
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 26 stycznia 2011r, dokonuje się zmian
jak poniżej:
1. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określonych w załączniku Nr 5 do
Uchwały Budżetowej na 2011 rok zwiększa się
o kwotę 24.000 złotych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czarny Dunajec
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Dział
700

Nazwa
Prognozowane
Gospodarka mieszkaniowa

Rodzaj dochodów

Zwiĉkszenie
50.200

Sprzedaż mienia
§ 0770

50.200

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

69.000

Dochody bieżące

801

w złotych
Zmniejszenie

dochody

Dochody majątkowe
756

Ňródła dochodów

Podatek od środków
transportowych §
0340

Oņwiata
i wychowanie

69.000

1.000.000
Dochody majątkowe
W tym: z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
środków o których
mowa w art.5 ust 1
Dochody bieżące

Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich § 6298
Dotacje celowe
z innych gmin
§ 2310

24.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
24.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
900
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Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

Poz. 6026
3.074.000

Dochody majątkowe
w tym ;z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacje
zadań finansowanych z udziałem
środków o których
mowa w art.5 ust 1

3.074.000
Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich § 6298
Wpłata ludności na
realizację programu
§6290

2.544.000

530.000

4.074.000
3.930.800

Razem
Ogółem zmniejszenie
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

143.200
93.000

4.023.800

Sprzedaż mienia – mieszkanie w Cichem 50.200 złotych
Zmniejszenie dochodów
– dział 801 dotacja na budowę sal gimnastycznych w Chochołowie i Starem Bystrem (przesunięcie terminu na rok
2012) 1.000.000 złotych
– dział 900 dotacja i środki na realizację programu zakładania solarów (przesunięcie terminu na rok 2012)
4.074.000 złotych
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Dział

Rozdział

600
60013

Nazwa

Rodzaj wydatków

Planowane
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

w y d a t k i – zadania własne
500.000
500.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

60016

w złotych
Zmniejszenie

80101

Drogi publiczne gminne

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe

4.000
4.000
4.000
4.000

1.000.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1

4.000

500.000
500.000

Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja
ich statutowych zadań
801

Zwiĉkszenie

165.512
67.000
67.000
25.000
25.000
42.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
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Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące

80110

Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym :dotacje na zadania bieżące

900
90005

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3.078.000
3.074.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1

90015

Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

926
92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

3.074.000
3.074.000
2.544.000

4.000

25.200

4.000
4.000

25.200
25.200

47.512
47.512
Wydatki bieżące
w tym: na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1

Razem

Ogółem zmniejszenie wydatków
w tym:

33.512
33.512
33.512
65.000
65.000
65.000
25.200

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

47.512
47.512

4.625.512
4.430.800

194.712
122.000

4.552.800

Zmiany dotyczą zadań:
Zmniejszenia – pomoc dla Województwa małopolskiego, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Chochołowie 400.000 zł
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pieniążkowcach 100.000 zł
budowa sal gimnastycznych – Chochołów 500.000 złotych, Stare Bystre 500.000 złotych
zadanie – zakładanie solarów na terenie gminy 3.074.000 złotych
Zwiększenia – dotacje dla niepublicznych przedszkoli 33.512 złotych, dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 59.488
Wydatki w miejscowości Ciche – modernizacja oświetlenia dróg 25.200 złotych, szkoła Ciche 1 (założenie
uzdatniania wody i uruchomienie studni) 25.000 złotych
Przesunięcia wydatków – z zadania zawody sportowe w ramach EUROREGIONU TATRY – na dotacje dla
szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 47.512 złotych
- w zadaniach w miejscowości Odrowąż przesunięcie kwoty 4.000 złotych z pozycji modernizacja oświetlenia dróg
na remont dróg
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38934 –

Poz. 6026
Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.

Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2011 rok

§

w złotych
Zmniejszenie

Nazwa

Zwiĉkszenie

I. P R Z Y C H O D Y
952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

500.000

Zmniejszenie
przychodów

500.000

Powyższa zmiana dotyczy:
- przychody z tytułu zaciąganych kredytów na pomoc dla Województwa Małopolskiego na budowę chodników
przy drogach wojewódzkich w Chochołowie i Pieniążkowicach
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2011 rok wynosi:
Przychody: 14.792.994 złote
Rozchody: 1.926.696 złotych
Deficyt: 12.866.298 złotych
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU
Dzia
ł

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie planu

Zwiĉkszenie planu

w tym:
dla jednostek sektora finansów publicznych

z tego:

Dotacje
podmiotowe
801

Oņwiata
140.512
i wychowani
e
80101
Szkoły pod42.000
stawowe
80104
Przedszkola
33.512
80110
Gimnazja
65.000
Razem
140.512
zwiĉkszenie
planowanych
dotacji :
DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 8.978.091 złotych
w tym:
dotacje podmiotowe – 4.930.912 złotych
dotacje celowe – 4.047.179 złotych
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 5.345.712
złotych
dotacje celowe inwestycyjne – 3.632.379 złotych

w tym:
dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych

z tego:

Dotacje
celowe
140.512

Dotacje
podmiotowe
140.512

42.000

42.000

33.512
65.000
140.512

33.512
65.000
140.512

Dotacje
celowe

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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6027

UCHWAŁA NR XX/125/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie inkasa
podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego, podatku leņnego i opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art 6 ust.8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z
2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) art. 28 §4, art.47
§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.), Rada Gminy Gdów uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr LXI/363/2009 Rady
Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego i opłaty targowej otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów i na tablicach ogłoszeń w sołectwach z terenu Gminy Gdów
oraz przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek
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Załącznik
do uchwały nr XX/125/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wykaz inkasentów podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego od osób fizycznych:

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek
6027
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6028
6028

UCHWAŁA NR XX/126/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240
z późn. zm,)– Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Gdów na rok
2011 Nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia
30.12.2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1- zmienia się oraz zmniejsza się planowaną
kwotę dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę
12 451,00 zł w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę
11 023,10 zł
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę
23 474,10
- jak w załączniku nr 1,
2. W § 2 - zmienia się oraz zmniejsza się planowaną
kwotę wydatków budżetu na rok 2011 o kwotę
12 451,00 zł, w tym:

1) wydatki
bieżące
zwiększa
się
11 573,10 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się
24 024,10 zł
- jak w załączniku nr 2,

o kwotę
o kwotę

3. W § 7 - zmienia się wydatki budżetu na rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - jak
załącznik nr 3,
4. W § 8 - zmienia się planowane wydatki budżetu
gminy obejmujących dotacje udzielane w roku
2011 – jak w załączniku nr 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/126/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 listopada 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GDÓW NA 2011 ROK.
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Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/126/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/126/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XX/126/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38944 –

Poz. 6028
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XX/126/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek
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6029
6029

UCHWAŁA NR XII/78/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami)art.211
ust 5,art. 212 ust 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Gromnik uchwala , co nastĉpuje:
§ 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gromnik na
2011 rok o kwotę 536 761 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 1 .
§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu
Gminy Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Gromnik na
2011 rok o kwotę 536 761 zł – zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 .

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Gromnik
z dnia 22 listopada 2011 r.

Zwiĉkszenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Gromnik na 2011 rok
Dział

Rozdział

§

600
60078

6291

6051

700
70005
0750

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Usuwane skutków klęsk żywiołowych w tym:
Dochody majątkowe, w tym:
dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków
gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
1.Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:
a) wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej
ogółem czego :
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie
programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii
Europejskiej w tym na:
Odbudowa drogi: Golanka Cisie Rzepiennik Ostrzesze odc I( od
drogi woj..Nr 980 w m. Golanka k.Wantuch
Odbudowa drogi: Gromnik Zawodzie Polichty ( pocz od
dr.powiatowej)
Odbudowa drogi: Chojnik -Siedliska
Odbudowa drógi: Siemiechów Kamionka odc I (pocz. od Smagacz)
Odbudowa drogi: Siemiechów Kamionka odc II (od Kiełbasy)
Odbudowa przepustu rurowego w ciągu drogi gminnej Gromnik- Zalesie)
Odbudowa drogi: Zalesie w m. Chojniki Gromnik
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zwiĉkszenia
Dochody Wydatki
523 427
523 427
523 427
523 427
523 427
523 427
523 427

523 427
523 427
523 427
523 427

85 067
80 590
50 159
46 058
45 805
68 000

893
893
893
893

147 748
893
893
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801
80101
0970

4270
80104
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4220
80148
2700

4220
80195
2700

4210
853
85395
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1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
Zakup usług remontowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe, w tym:
dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
Zakup usług remontowych
Przedszkola w tym:
dochody bieżące
Wpływy z usług
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
Zakup środków żywności
Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:
dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
Zakup środków żywności
Pozostała działalność, w tym:
dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność, w tym:
dochody bieżące
dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności
w zakresie budżetu środków europejskich
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem z czego :
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie
budżetu środków europejskich
Ogółem
dochody bieżące w tym:
dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej
Dochody majątkowe, w tym:
dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:

Poz. 6029

12 394
7 000
7 000
7 000

1 000
1 000
1 000

3 600
3 600
3 600

794
794
794

47
47
47
47
47

893
893
893
893
12 394
7 000

7 000
7 000
7 000
7 000
1 000

1 000
1 000
1 000
1 000
3 600

3 600
3 600
3 600
3 600
794

794
794
794
794
47
47

47
47
47
47
536 761
13 334
47
523 427
523 427

536 761

13 334
13 287
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a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem z czego :
a) ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
1.Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:
a) wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej
ogółem , z czego :
- ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

13 287
47
47
523 427
523 427
523 427

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Gromnik
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zmiany wydatków budżetu Gminy Gromnik na 2011 rok
Dział

Rozdział

§

010
01095

4300
600
60078

4270
700
70005

4300
4430
70095

4260
4270
710
71035

4270
4300
750
75075

Wyszczególnienie
Rolnictwo łowiectwo
Pozostała działalność, w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup usług pozostałych
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup usług remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Pozostała działalność
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Działalnoņć usługowa
Cmentarze, w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki
Zmniejszenia Zwiĉkszenia
700
700
700
700
700
700
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
49 800
18 000
18 000
18 000
18 000
15 000
3 000
31 800
31 800
31 800
31 800
24 800
7 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1 500
1 000
5 200
5 200
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801
80104

2310

80113

4210
4270
900
90015

4260
4270
926
92605

4210
4260
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1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
2) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej
ogółem z czego :
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
Zakup usług pozostałych Finansowanie programów
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , z wyłączeniem budżetu środków europejskich
Oņwiata wychowanie
Przedszkola w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1)dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dowożenie uczniów do szkół, w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg,w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
ogólem
1.Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem , w tym :
a) ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3)dotacje na zadania bieżące

5 200
3 900
3 900
3 900

1 300
1 300
1 300

25 000
1 218
1 218
1 218
1 218

23 782
23 782
23 782
23 782
20 000
3 782
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
20 000
1 000
200
200
200
200
200

79 200
79 200
77 900
77 900
1 300

100
100
79 200
79 200
77 982
77 982

1 300
1 218

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak
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UCHWAŁA NR XIX/101/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomoņci, podatek rolny i podatek leņny
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40
ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
z 2001r.,Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r., Nr 136
poz. 969 z późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). RADA GMINY
JABŁONKA uchwala, co nastĉpuje
§ 1.
1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) dla osób prawnych zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
dla osób prawnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
dla osób prawnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 2.
4. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości (IN-1) dla osób fizycznych zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) dla osób fizycznych zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) dla osób fizycznych zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Jabłonka
Nr XX/177/2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy na informację
i deklarację w sprawie podatku rolnego oraz podatku
leśnego i uchwała Nr XX/178/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia wzoru formularzy na
informację i deklarację w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/101/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38953 –

Poz. 6030
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/101/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/101/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/101/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/101/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/101/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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UCHWAŁA NR XIX/100/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomoņci i sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art.41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art.
6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010
lp.
1
2

3
4

5

6

7

8

9

roku, Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) RADA GMINY JABŁONKA uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej
niż rolnicza lub leśna, lub części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ich
wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego , stanowiącej podstawę
obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku,
w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, innej niż działalność rolnicza lub
leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków innej niż rolnicza lub leśna
w zakresie działalności upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki
Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni
§ 2.

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od
osób fizycznych poprzez inkaso, a ponadto wpłaty
mogą być dokonywane :
a) w kasie Urzędu Gminy codziennie w godzinach
pracy Urzędu,
b) bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nr rachunku 80 87980002 0000 0000 0026 0003
w Banku Spółdzielczym w Jabłonce.
§ 3.
1. Ustala się inkasentów dokonujących poboru podatku
od nieruchomości w osobach: Andrasiak Eugeniusz –
sołtys wsi Jabłonka Centrum, Łysiak Józef – sołtys
sołectwa Jabłonka - Bory, Budziński Jan – sołtys wsi
Chyżne, Łuka Leon – sołtys wsi Lipnica Mała, Kwaśnica Józef – sołtys wsi Orawka, Holla Emil – sołtys
wsi Podwilk, Holla Piotr – sołtys wsi Zubrzyca Dolna,
Mastela Barbara – sołtys wsi Zubrzyca Górna.

Stawki podatku
0,40 zł
9,60 zł

7,60 zł
4,00 zł

3,50 zł

2,00%

0,30 zł

0,05 zł

3,50 zł 0,15 zł

2. Zobowiązuje się inkasentów do rzetelnego rozliczania
zainkasowanej gotówki i odprowadzania jej w terminie trzech dni do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Jabłonce.
§ 4. Za pobór podatku w formie inkasa ustala się
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty podatku.
§ 5.
1. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy na podstawie
sporządzonego rozliczenia z zainkasowanych kwot
podatku, rozliczonych i wpłaconych gotówką do kasy Urzędu lub bezpośrednio na rachunek bankowy.
2. Listy wypłat sporządza się w terminie 7 dni od daty
złożenia ostatniego rozliczenia z zainkasowanych
kwot podatku za dany miesiąc w oparciu o wykaz
sporządzony przez księgowość podatkową.
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§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Jabłonka
Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 6031,6032

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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UCHWAŁA NR XVI/77/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie: okreņlenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieņcie Limanowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.
z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zm.) Rada Miasta
Limanowa uchwala co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez
Miasto Limanowa zadania własnego z zakresu
sportu na terenie Miasta Limanowa.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 234
poz. 1536 ze zm.).
3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu przez dzieci
i młodzież następuje w formie dotacji celowej,
zwanej dalej „dotacją”, przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych
w niniejszej uchwale.
4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w mieście Limanowa będzie służyło realizacji celu
publicznego, w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież na terenie Miasta Limanowa;
2) zwiększenia dostępności dla dzieci i młodzieży
z Miasta Limanowa do działalności sportowej;
3) poprawy osiąganych wyników sportowych
dzieci i młodzieży na wszelkich poziomach oraz
poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez
klub sportowy.
5. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się
każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia
zysku, który na terenie miasta Limanowa prowadzi
działalność sportową wśród dzieci i młodzieży.
§ 2. Warunki otrzymania dotacji
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie
wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze
sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) opłaty statutowej, licencyjnej, rejestracyjnej,
ubezpieczenie zawodników i delegacji sędziowskich.
2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego,
o którym mowa w § 1 ust. 4.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu;
3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu
zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi
zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji.
§ 3. Tryb udzielania dotacji
1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta Limanowa.
2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wnioski winny być składane w terminie do
15 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone
w roku następnym, z tym, że wnioski dotyczące
2012 roku będą składane w terminie do 31 października 2011 r.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz
Miasta Limanowa wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie
został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
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6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji
bierze się pod uwagę w szczególności:

3. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Limanowa.

1) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu przez dzieci i młodzież na terenie
Miasta Limanowa;
2) przedstawioną kalkulację kosztów;
3) możliwość realizacji zadania przez podmiot;
4) dotychczasową współpracę podmiotu z miastem;
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych
przypadkach przesunięć rzeczowo – finansowych
do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami
kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia Burmistrza Miasta Limanowa.

7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatków na dotacje
o których mowa w § 1 ust. 3 w budżecie miasta.
8. Burmistrz Miasta Limanowa dokonuje wyboru
wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.
9. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na
stronie internetowej miasta
www.miasto.limanowa.pl.
§ 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta
Limanowa zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, która powinna zawierać: oznaczenie stron
umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb płatności; opis zakresu rzeczowego zadania; termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej
dotacji, postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej,
w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych oraz zobowiązanie
się podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie wykonywania zadania i wykorzystania dotacji.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Limanowa.

§ 5. Rozliczenie dotacji
1. W terminie określonym w umowie, beneficjent
rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie
do Urzędu Miasta prawidłowo wypełnionego druku, według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały
oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LVI/381/2010 Rady
Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania
zadań własnych Miasta Limanowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/77/2011
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 września 2011 r.
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Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/77/2011
Rady Miasta Limanowa
z dnia 27 września 2011 r.
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Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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UCHWAŁA NR XVI/78/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych .
Na podstawie art.18 , ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1
i art.41
ust.1
ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142
poz.1591, ze zm.) w związku z art.12 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002r.
Nr 147 poz.1231 ze zm.) - Rada Miasta Limanowa uchwa
la co następuje:
§ 1. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych wydaje się dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży:
1) zlokalizowane w odległości większej niż 50m (mierzonej najkrótszą drogą dojścia, od wejścia do wejścia
pomiędzy budynkami) od:
a)

szkół, placówek
i internatów,

oświatowo-wychowawczych

b) obiektów kultu religijnego,
2) mając na celu konieczność podejmowania działań
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania
postanawia się, że sprzedaż napojów alkoholowych

w ogródku gastronomicznym wyraźnie wydzielonym
od reszty terenu ogrodzeniem na obszarze miasta
Limanowa może być prowadzona przy zachowaniu
warunków określonych w pkt.1.
3) odległość, o której mowa w §1 pkt 1 mierzona jest
najkrótszą droga dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych (droga, chodnik, ścieżka) od wejścia do budynku, lub wejścia do ogródka gastronomicznego,
w którym znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych - do głównego wejścia do budynku
obiektu, o którym mowa w §1 pkt 1.
§ 2. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych określone w §1
pkt 1 nie dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Limanowa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38978 –

§ 5. Do postępowań wszczętych, a nie zakończonych wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, stosuje się postanowienia niniejszej
uchwały.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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UCHWAŁA NR XIII/83/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 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 późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157 poz. 1240 ) Rada Gminy Liszki uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje siĉ zmian w uchwale budżetowej
Gminy Liszki na rok 2011 Nr III(9)2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku
1. Zwiĉksza siĉ dochody budżetu o kwotĉ 147.924,00

3. Po zmianach plan wynosi:
1. dochody ogółem 38.467.139,60
- dochody bieżące 32.600.642,60
- dochody majątkowe 5.866.497,00
2. przychody ogółem 12.367.547,00
- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia
w dochodach 7.000.000,00
- wolne środki 5.367.547,00
3. wydatki ogółem 47.834.686,60

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 9.047,00

- wydatki bieżące 33.369.786,60

2. Zwiększa się
156.971,00

- wydatki majątkowe 14.464.900,00

dochody

budżetu

o kwotę

4. rozchody 3.000.000,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu o kwotĉ 147.924,00
1. Zmniejsza się
577.547,00

wydatki

budżetu

o kwotę

2. Zwiększa
się
725.471,00

wydatki

budżetu

o kwotę

- spłata kredytu 3.000.000,00
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski

Zgodnie z załącznikiem nr 2

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 21 października 2011 r.
Dochody Budżetu Gminy
Dz

§

Wyszczególnienie

Ogółem

700

0970

Zmniejszenie planu dochodów na
2011
9.047

Zwiĉkszenie planu
dochodów na 2011
156.971

Gospodarka mieszkaniowa
W tym:

-

42.000

1.Dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
- dochody ze sprzedaży drewna

-

21.000
21.000
21.000
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2. dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- dochody ze sprzedaży mienia wsi Mników

-

21.000
21.000
21.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.Dochody bieżące
Podatek od środków transportowych
- podatek od środków transportowych od osób
prawnych

-

35.670

-

35.670
35.670
35.670

Oņwiata i wychowanie
W tym:
1.Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
- zwrot dotacji za przedszkola

-

60.000

-

60.000
60.000

-

60.000

Ochrona zdrowia
1.Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
- dotacja na koszty wydawania decyzji

-

195
195
195

-

195

9.047

19.106

9.047
9.047

19.106
19.106

9.047

16.797
2.309
-

Pomoc społeczna
W tym:
1.Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
- dotacja na zasiłki stałe
- dotacja na zasiłki okresowe
- dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 21 października 2011 r.
Plan wydatków budżetu gminy
Dz

Roz

Wyszczególnienie
Ogółem

600
60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
W tym:
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejszenie planu
wydatków na rok 2011
577.547

Zwiĉkszenie planu wydatków na rok 2011
725.471

480.000
480.000

-

480.000

-

480.000

-
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Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym:
1.Wydatki bieżące

200
200

200
200

200

200

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.Wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1.Wydatki bieżące

13.000

17.500

13.000

14.500

13.000
-

10.000
4.500
3.000

-

3.000

80101

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:

62.000
-

639.000
229.000

80104

1.Wydatki bieżące
Przedszkola
W tym:

18.000

229.000
252.000

80105

1.Wydatki bieżące
Przedszkola specjalne
W tym :

18.000
44.000

252.000
-

80110

1.Wydatki bieżące
Gimnazja
W tym:

44.000
-

158.000

1.Wydatki bieżące

-

158.000

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące

-

195
195

-

195

22.347
-

47.576
22.309

-

22.309
19.497

9.347

19.497
2.970

9.347
13.000

2.970
2.800

13.000

2.800

-

21.000

-

21.000

-

21.000

71004

754
75412

75411

801

851
85195

852
85214

85216

85219

85295

900
90015

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W tym:
1.Wydatki bieżące
Zasiłki stałe
W tym:
1.Wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1.Wydatki bieżące
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
1.Wydatki majątkowe
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W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 6034

-

21.000

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 21 października 2011 r.
Plan wydatków bieżących budżetu gminy
Dz

Roz

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu
wydatków na rok 2011
97.547

Zwiĉkszenie planu wydatków na rok 2011
699.971

200
200

200
200

200

200

200

200

200

200

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Dotacja na zadania bieżące

13.000

13.000

13.000

10.000

13.000

10.000

3.000

10.000

3.000

10.000

10.000
-

3.000

-

3.000

-

3.000

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:

62.000
-

639.000
229.000

1.Wydatki bieżące
W tym:

-

229.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Przedszkola
W tym:

-

157.000

-

72.000

18.000

252.000

Ogółem
710
71004

754
75412

75411

801
80101

80104

Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
1.Dotacje na zadania bieżące
Przedszkola specjalne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
W tym:

Poz. 6034
18.000

252.000

-

147.000

-

147.000

18.000
44.000

105.000
-

44.000

-

44.000
-

158.000

1.Wydatki bieżące
W tym:

-

158.000

1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:

-

158.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

130.000

-

28.000

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

-

195
195

-

195

-

195

-

195

22.347
-

47.576
22.309

-

22.309

-

22.309
19.497

-

19.497

9.347

19.497
2.970

9.347

2.970

9.347

2.320

9.347

2.320

13.000

650
2.800

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
W tym:
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1.Wydatki bieżące
W tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.000

2.800

13.000

-

13.000

-

-

2.800

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 21 października 2011 r.
Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje realizowane na podstawie umów o współfinansowanie
Dz

Roz

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu wydatków na rok 2011
480.000

Zwiĉkszenie planu wydatków na rok 2011
25.500

480.000
480.000
480.000

-

400.000
80.000

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- dotacja na zakup sprzętu pożarniczego
dla OSP Kaszów

-

4.500

-

4.500
4.500

-

4.500

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.Wydatki majątkowe
- budowa oświetlenia ulicznego Mników
( środki wsi )

-

21.000

-

21.000
21.000
21.000

Ogółem wydatki
600
60016

754
75412

900
90015

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- budowa chodnika w Morawicy
- budowa chodnika w Mnikowie

-

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 21 października 2011 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu
Dz

Roz

Wyszczególnienie
Dotacje ogółem udzielane z budżetu

754
75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejszenie planu
na rok 2011
62.000

Zwiĉkszenie planu na
rok 2011
112.500
7.500
3.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

75412

– 38984 –

Poz. 6034,6035

W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na wydatki bieżące związane
z utrzymaniem stacji konserwacji, przeglądów
i napraw aparatów oddechowych
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
- dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego
dla OSP Kaszów

801
80104

80105

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na przedszkola w innych gminach
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
- dotacje podmiotowe dla prywatnych przedszkoli
publicznych
Przedszkola specjalne
W tym:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na przedszkola publiczne
w innych gminach

3.000
3.000

-

4.500

-

4.500

-

4.500

62.000
18.000

105.000
105.000

18.000

-

18.000

-

-

105.000

-

105.000

44.000

-

44.000

-

44.000

-

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
6034

6035
6035

UCHWAŁA NR 110/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku
z dnia 28 stycznia 2011 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 późn. zm.), art. 211,
art. 212-215, art. 217, art. 218, art. 233 – 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Rada Gminy w Łącku postanawia co nastĉpuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 r. polegające na:
a) zmniejszeniu
dochodów
ogółem
o kwotę
10 000 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w tym dochodów bieżą-

cych o kwotę 10 000 zł, jak załącznik nr 1 do
uchwały.
b) zwiększeniu
dochodów
ogółem
o kwotę
75 219,34 zł, w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 65 219,34 zł jak
załącznik nr 1,
- dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł jak
załącznik nr 1. w tym: z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011r. polegające na:
a) zwiększeniu wydatków ogółem budżetu gminy
na 2011 r. o kwotę 363 991,34 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38985 –

- wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 363 991,34 zł, z czego: wydatków jednostek budżetowych o kwotę 300 170 zł,
w tym wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 8 570 zł, wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 291 600 zł, dotacji na zadania bieżące
o kwotę 43 000 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 821,34 zł.
b) zmniejszeniu wydatków ogółem budżetu gminy
na 2011 r. o kwotę 298 772 zł, w tym:
- wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 298 772 zł, z czego: wydatków jednostek budżetowych o kwotę 278 772 zł, w tym
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 137 102 zł, wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

Poz. 6035
o kwotę 141 670 zł, świadczeń na rzecz osób
fizycznych o kwotę 20 000 zł.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1
i 2 dokonuje się zmian w:
a) zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łącko w 2011 roku, jak załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 110/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dochody

Dz

Rozdz

§

Nazwa

1

2

3

4

Plan przed
zmianą
5

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
700

70005

0830
801

80104

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Przedszkola

453 001,00

0,00

17 925,00

470 926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 514,00

0,00

17 925,00

320 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 800,00
774 207,63

0,00
-10 000,00

17 925,00
0,00

89 725,00
764 207,63

298 783,63

-10 000,00

0,00

288 783,63

436 119,63

-10 000,00

0,00

426 119,63

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

2007

852

85214

0960
900

90001

0830
90002

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci
pieniężnej
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Gospodarka odpadami

– 38986 –

Poz. 6035

298 783,63

-10 000,00

0,00

288 783,63

298 783,63

-10 000,00

0,00

288 783,63

8 341 232,00

0,00

821,34

8 342 053,34

0,00

0,00

0,00

0,00

15 812,00

0,00

821,34

16 633,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,34

821,34

623 658,00

0,00

46 473,00

670 131,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 956,00

0,00

40 673,00

364 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251 225,00
177 981,00

0,00
0,00

40 673,00
5 000,00

291 898,00
182 981,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

0840
90017

0830
bieżące

801

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów
Zakłady gospodarki komunalnej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80104
Przedszkola
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
6207
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz
ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:

– 38987 –

Poz. 6035

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

119 721,00

0,00

800,00

120 521,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
44 335 696,41

0,00
-10 000,00

800,00
65 219,34

800,00
44 390 915,75

446 285,37

-10 000,00

0,00

436 285,37

majątkowe
0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

13 525 068,31

0,00

10 000,00

13 535 068,31

10 759 326,63

0,00

10 000,00

10 769 326,63

57 860 764,72

-10 000,00

75 219,34

57 925 984,06

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

– 38988 –

11205612,00

Poz. 6035

-10000,00

10000,00

11205612,00

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38989 –

Poz. 6035
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 110/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38990 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38991 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38992 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38993 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38994 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38995 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38996 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38997 –

Poz. 6035

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38998 –

Poz. 6035,6036
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 110/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łącko w 2011 roku
Dział
801

Rozdział
80104

854
85404

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu
Oświata i wychowanie.
Przedszkola.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego.
Edukacyjna opieka wychowawcza.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego.
Razem dotacje

Zwiększenie
35000
35000
35000
8 000
8 000

8000
43 000

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
6035

6036
6036

UCHWAŁA NR 112/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 15
i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.,
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. nr 95 poz.961)

3. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
kwoty podawanej w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3.

Rada Gminy Łącko uchwala, co nastĉpuje:

1. Upoważnia się do poboru opłaty targowej w drodze
inkasa Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na
terenie Gminy Łącko w wysokości:

2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się
w wysokości 12 % pobranych i rozliczonych opłat.

1. Przy sprzedaży z samochodu:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.

a) osobowego, dostawczego, platformy, przyczepy od
samochodu, ciągnika i wozu konnego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 Mg 16 zł
b) ciężarowego, platformy, przyczep o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 Mg 30 zł.
2. Sprzedaż z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni:
a)
b)
c)
d)
6036

do 4 m2 (jedno stanowisko)10 zł
powyżej 4m2 do 16 m2 16 zł
powyżej 16m2 do 20m2 20 zł
za każdy rozpoczęty 1m2 powyżej 20m2 1 zł

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
uchwała nr 74/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu poprzez
podanie jej treści, w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 38999 –

Poz. 6037

6037
6037

UCHWAŁA NR 113/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów.
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art.
18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1594 z późn.zm.) oraz art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 17, poz. 95
z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Łącko uchwala
co nastĉpuje:

przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od
1 m2 powierzchni.
§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznacza inkasentów w osobach:
1. Janczura Józef – w Sołectwie Łącko,
2. Faron Antoni– w Sołectwie Kicznia,
3. Kurzeja Tadeusz – w Sołectwie Zagorzyn,
4. Wysopal Karol – w Sołectwie Wola Piskulina,

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

5. Duda Stanisław – w Sołectwie Wola Kosnowa,

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,48 zł od
1 m2powierzchni użytkowej.

7. Myjak Stefan – w Sołectwie Zabrzeż,

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie:
a/ działalności handlowej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 10 % - 21,94 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
6,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/

działalności handlowej innej niż określona
w pkt. 2a i 2b – 13,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d/ działalności produkcyjnej, wytwórczej oraz usługowej – 12,14zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
4. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).
5. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,54 zł .
6. Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,49 zł od 1 ha powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

6. Tokarz Józef – w Sołectwie Zarzecze,
8. Nowińska Wiktoria – w Sołectwie Czerniec,
9. Ząbek Jacek – w Sołectwie Maszkowice,
10. Tokarz Wincenty – w Sołectwie Jazowsko,
11. Kotas Jan – w Sołectwie Kadcza,
12. Kołodziej Józef – w Sołectwie Brzyna,
13. Podobiński Mieczysław– w Sołectwie Obidza,
14. Kozik Stefan – w Sołectwie Łazy Brzyńskie,
15. Bober Józef – w Sołectwie Szczereż,
16. Handzel Ludwik – w Sołectwie Czarny Potok.
§ 3. Wynagrodzenie za inkaso określono odrębną
uchwałą.
§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łącko.
§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:
Uchwała Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, Uchwała
Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady
Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów, uchwała Nr 50/VII/2011 Rady Gminy
w Łącku z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia
28 lutego 2011 r. i Uchwała Nr 99/XII/2011 Rady Gminy
w Łącku z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
30 września 2010 r. a sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmie-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
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nionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/201 Rady Gminy
w Łącku z dnia 28 lutego 2011 r. oraz Uchwałą
Nr 50/VII/2011
Rady
Gminy
w Łącku
z dnia
04 maja 2011r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Poz. 6037,6038

Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012 r.
§ 7. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
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6038
6038

UCHWAŁA NR 114/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Łącko na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) i art. 4 ust.1 ustawy z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 17, poz. 95
z późn. zm.) Rada Gminy Łącko uchwala co nastĉpuje:

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały,
7) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
3) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
4) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1do niniejszej uchwały.
5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr 89/ 2010 Rady Gminy w Łącku
z dnia10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Łącko na 2011 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
§ 5. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy Łącko w roku 2012
L.p.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 tony i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

Stawki podatku w zł
od 1 pojazdu
3
348,00
710,00
872,00
1 160,00
222,00
818,00
1 796,00

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
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Poz. 6038
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy Łącko na 2012 rok
WYSZCZEGÓLNIENIE
INNE PARAMETRY POJAZDU SAMOCHODOWEGO
L.p.
RODZAJ, LICZBA OSI i DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA (DMC)
1
2
1.Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2.Samochód ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3.Samochód ciĉżarowy o 4 osiach i wiĉcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Stawki podatku w zł od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zawietyczne i uznane za równoszenia osi
ważne
3
4
1 016,00
1 112,00
1 210,00
1 306,00

1 064,00
1 162,00
1 258,00
1 494,00

1 404,00
1 500,00
1 594,00
1 694,00
1 790,00
1 886,00

1 452,00
1 548,00
1 644,00
1 742,00
1 884,00
1 934,00

1 982,00
2 032,00
2 082,00
2 130,00
2 178,00
2 216,00
2 216,00
2 932,00
2 216,00
2 932,00
Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Łącko na 2012 rok
WYSZCZEGÓLNIENIE

Stawki podatku w zł od 1 pojazdu

L.p.

INNE PARAMETRY POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zawietyczne i uznane za rówRODZAJ, LICZBA OSI i DOPUSZCZALNA MASA CAŁszenia osi
noważne
KOWITA (DMC)
1
2
3
4
1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik siodłowy
+ przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1 210,00
1 258,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1 306,00
1 354,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 404,00
1 450,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1 686,00
2 302,00
1.5 powyżej 36 ton
1 686,00
2 316,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik siodłowy
+ przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1 704,00
2 060,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1 782,00
1 990,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2 058,00
2 978,00

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
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Poz. 6038,6039
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 114/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Łącko na 2012 rok
L.p.

INNE PARAMETRY POJAZDU SAMOCHODOWEGO
RODZAJ, LICZBA OSI i MASA (DMC) ZESPOŁU
POJAZDÓW: NACZEPA / PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY
1
2
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4 powyżej 36 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i wiecej
3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach ]DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej 38 ton i więcej

Stawki podatku w zł od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi

240,00
280,00
382,00
406,00

260,00
382,00
670,00
694,00

368,00
734,00
1 128,00
1 030,00
1 372,00

388,00
1 014,00
1 560,00
1 556,00
2 032,00

808,00
820,00
1 126,00

1 126,00
1 150,00
1 530,00

4

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
Zdzisław Warzecha
6038

6039
6039

UCHWAŁA NR 115/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego” i „Deklaracji na podatek rolny”
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz 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 późn. zm.) Rada Gminy Łącko
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza „IR –1 Informacja w sprawie podatku rolnego”, jak w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór formularza „DR -1 Deklaracja na podatek rolny”, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr 64/2002 Rady Gminy w Łącku z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji o gruntach” i „Deklaracji na podatek rolny”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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Poz. 6039
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 115/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39004 –

Poz. 6039

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39005 –

Poz. 6039

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39006 –

Poz. 6039
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 115/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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UCHWAŁA NR 116/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku leņnego” i „Deklaracji na podatek leņny”
Na podst. art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 późn. zm.)
Rada Gminy Łącko uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Określa się wzór formularza „IL –1 Informacja w sprawie podatku leśnego”, jak w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór formularza „DL -1 Deklaracja na podatek leśny”, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr 63/2002 Rady Gminy Łącko z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji o lasach” i „Deklaracji na podatek leśny”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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Poz. 6040
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 116/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Poz. 6040
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 116/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Poz. 6041
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UCHWAŁA NR 117/XIII/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 23 listopada 2011 r.
okreņlenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomoņci” i „Deklaracji na podatek
od nieruchomoņci”
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz 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 późn. zm.) Rada Gminy Łącko uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Określa się wzór formularza „IN –1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Określa się wzór formularza „DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości”, jak w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr 62/2002 Rady Gminy w Łącku z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „Deklaracji na podatek od nieruchomości”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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Poz. 6041
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 117/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Poz. 6041

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39017 –

Poz. 6041

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39018 –

Poz. 6041
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 117/XIII/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39019 –

Poz. 6041

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
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Poz. 6041,6042

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
6041

6042
6042

UCHWAŁA NR XVI/90/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr.138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111,
Nr 223, poz.145, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.
1281.), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.

z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.)
w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r. (M.P. z 2011 r. 95, poz. 961) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października
2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95,
poz. 962), art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz.
95, z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Rada Gminy Laskowa
uchwala, co następuje:
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§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 to i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton,
d) od autobusów
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2)

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak załącznik nr 2 do uchwały
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do uchwały,

Poz. 6042

3) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej
- jak w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała Nr LVIII/300/10 Rady Gminy Laskowa z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/90/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(od pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)

L.p.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2
4.3

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton
i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 16
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej niż 16 i mniej niż 30
Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

STAWKI
PODATKU NA TERENIE GMINY
na 2012 r.
od 1 pojazdu w zł.
552,00
658,00
766,00
906,00
286,00
432,00
648,00
1512,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/90/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE W GMINY LASKOWA
(od pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt 2)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)

1. Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
od 1 pojazdu w zł.
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy zawieszei uznane za równoważne
nia osi
972,00
972,00
972,00
972,00

1079,00
1079,00
1079,00
1360,00
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2. Samochód ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. Samochód ciĉżarowy o 4 osiach i wiĉcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Poz. 6042

972,00
1079,00
1079,00
1512,00
1512,00
1728,00
1728,00
1728,00
1728,00
1836,00
1943,00

1079,00
1188,00
1188,00
1621,00
1728,00
1836,00
1836,00
1836,00
1836,00
2571,00
2571,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/90/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(od pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt 4)
STAWKI PODATKU NA 2012 r.
od 1 pojazdu w zł.
Zawieszenie osi pneuLp.
matyczne
Inne systemy zawieszei uznane za równonia osi
ważne
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
757,00
864,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
757,00
864,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
757,00
993,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1602,00
2023,00
1.5 powyżej 36 ton
1602,00
2173,00
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1350,00
1869,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1350,00
1869,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2078,00
2660,00
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/90/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 24 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(dla przyczep i naczep okreņlonych w art. 8 pkt 6 ustawy)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowiLp.
ta(DMC) zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

STAWKI PODATKU NA 2012 r. od 1 pojazdu w zł.
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zawieszenia
tyczne
osi
i uznane za równoważne
324,00
324,00

357,00
357,00
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1.3 nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie
1.4 powyżej 36 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej

Poz. 6042,6043
357,00
432,00

605,00
605,00

324,00
668,00
919,00
919,00
1241,00

432,00
919,00
1405,00
1405,00
1836,00

820,00
820,00
1106,00

1106,00
1106,00
1477,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

6042

6043
6043

UCHWAŁA NR XVI/89/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia 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 roku o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr.138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,
poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 217, poz. 1281.), i art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17,
poz. 95, z 2011 r. Nr 117, poz. 676.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 961)
Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,60. zł. od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł. od
1 m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
6043

a) mieszkalny 0,27 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,30 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych
4,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Sposób poboru i terminu płatności oraz określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
określa odrębna uchwała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 4. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała
Nr LVIII/298/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopad
2010 roku w sprawie: określenia stawek podatku od
nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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UCHWAŁA NR XVI/81/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 24 listopada 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),
art.211, art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zmianami) - Rada Gminy Laskowa
uchwala, co następuje:
Dział Rozdział
1
2
bieżące
801
80101

§
3

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 43.264,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o 31.050,00 zł.,
2) dochody majątkowe zwiększa się o 12.214,00 zł.
jak poniżej:
Treņć
4

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
852
POMOC SPOŁECZNA
85203
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85295
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
RAZEM – dochody bieżące
majątkowe
020
LEŅNICTWO
02001
Gospodarka leśna
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
RAZEM – dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
OGÓŁEM
2. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi
35.553.711,35 zł., w tym:
1) dochody bieżące: 25.693.256,35 zł.
2) dochody majątkowe: 9.860.455,00 zł.

Zwiĉkszenie
5
2.500,00
2.500,00
2.500,00
28.550,00
5.550,00
5.550,00
23.000,00
23.000,00
31.050,00
12.214,00
12.214,00
12.214,00
12.214,00
43.264,00

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 43.264,00 zł., oraz dokonuje się zmian
w planie wydatków:
z czego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.050,00 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
20.214,00 zł.
- jak poniżej:
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Dział

Rozdział

Nazwa - Treņć

1
010

2

3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Policji
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
Dofinansowanie zakupu samochodu – radiowozu osobowego KPP w Limanowej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na
potrzeby KPPSP w Limanowej
Ochotnicze Straże Pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
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Zmniejszenie
wydatków
4
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POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
Budowa muszli koncertowe przy boisku sportowym
w Laskowej
RAZEM:
w tym:
A. wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 6044
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B. wydatki majątkowe
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
2. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi
43.219.768,35 zł.,
z czego:
1) Wydatki bieżące – 24.899.218,35 zł.; w tym:
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych –
14.675.097,58 zł.
1.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.861.383,72 zł.
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych –
3.813.713,86 zł.
1.2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 720.541,00 zł.
Dział

Rozdział

1
852

2

§

85203
2010

85203

85295
2010

85295

-

20.214,00

-

-

1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 - 236.359,99 zł.
1.5. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 676.668,00 zł.
2) Wydatki majątkowe – 18.320.550,00 zł.
§ 3. Dochody i wydatki o których mowa w § 1 ust.1
i § 2 ust.1 obejmują dochody i wydatki związane
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, –
jak poniżej:

4
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych

R A Z E M:

20.214,00

1.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.590.551,78 zł.

Nazwa
3

-

Zwiĉkszenie
dochodów
5
28.550,00
5.550,00

Zwiĉkszenie wydatków
6
28.550,00
5.550,00

5.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
28.550,00

28.550,00

§ 4. Wydatki o których mowa § 2 ust.1 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 12.214,00 zł.,
jak poniżej:
1) wydatki budżetowe: Sołectwa Laskowa
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Nazwa – Treņć
4
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
Budowa muszli koncertowe przy boisku sportowym w Laskowej
RAZEM:

Kwota
5
12.214,00
12.214,00

§ 5. Zmniejsza się planowane kwoty dotacji
udzielane w roku 2011 o kwotę 3.000,00 zł. - jak
w załączniku Nr 1.

12.214,00
12.214,00
12.214,00
12.214,00

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
Załącznik
do uchwały Nr XVI/81/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 24 listopada 2011 r.

ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LASKOWA w 2011 r.

Rodzaj dotacji
z budżetu gminy

Dział

Rozdział

Treņć

1
801

2

3
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

80104

4

Kwota zmniejszenia dotacji
dla jednostek
dla jednostek spoza seksektora finantora finansów publiczsów publicznych
nych
5
6
3.000,00

dotacja podmiotowa – dla przedszkoli niepublicznych

Razem zmniejszenie dotacji: 3.000,00 zł.
w tym:
dotacje w zakresie wydatków bieżących: 3.000,00 zł.
dotacje celowe inwestycyjne: 0,00

-

3.000,00

-

3.000,00

-

3.000,00
3.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
6044

6045
6045

UCHWAŁA NR XVI/88/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ņredniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według ņredniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleņnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, w związku z art. 40
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr.138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,

poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz.,1475), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
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z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95, z 2011 r. Nr 117,
poz. 676.)) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. z 2011 r.
Nr 95 poz. 970) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy
kwartały 2011 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października
2011 roku w Monitorze Polskim Nr 95 poz. 970 z kwoty
186,68 zł. za 1 m3 do kwoty: 154,50 zł. za 1 m3 przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na
obszarze Gminy Laskowa

Poz. 6045,6046

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała
Nr LVIII/299/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada
2010 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży
drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

6045

6046
6046

UCHWAŁA NR 91/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149,poz.887/, art. 5
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych 1) / Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613, zm. : Nr 96 poz. 620, Nr 215 poz. 1674,
Nr 225 poz.1461 i Nr 226 poz.1475 i z 2011r. Nr 102
poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016 i Nr 232
poz.1378/, art.4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2011 r.
Nr 197 poz.1172, zm.: Nr 232 poz.1378/, pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia 19 października
2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95 poz.
961/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji Rady Gminy
w Łososinie Dolnej, Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych
stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pod drogami, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi wykorzystywane do celów dojazdowych przez osoby fizyczne – 0,02 zł od
1m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) letniskowych - 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,80 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 8/III/10 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
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nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 694/10
poz. 5910/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 4.

Poz. 6046,6047

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych (sołectwach Gminy).

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

6046

6047
6047

UCHWAŁA NR 92/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,
poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777 i Nr 149,poz.887/, art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) /Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm.: Nr 96,
poz. 620, Nr 215, poz. 1674, Nr 225, poz.1461 i Nr 226
poz. 1475 i z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112 poz.654,
Nr 171, poz. 1016 i Nr 232 poz. 1378/, art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 197,
poz.1172, zm.: Nr 232, poz. 1378/, pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia 19 października 2011
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95
poz. 961/, Obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia
20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2012
roku /M. P. Nr 95, poz.962/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii
komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co nastĉpuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w brzmieniu jak
załącznik.
§ 2. Wpłaty podatku od środków transportowych
dokonać należy w kasie Urzędu Gminy w Łososinie
Dolnej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Łososinie Dolnej Nr 63 8818 0009 2001 0000 0039
0001 w dwóch równych ratach, w terminie do dnia
15 lutego i do dnia 15 września .
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 9/III/10 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 694/10 poz. 5911/.
§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma
zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia
2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych /sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik
do uchwały Nr 92/XII/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ rodzaj
zawieszenia
Samochody ciĉżarowe /art. 8 pkt.1 /
powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton – poniżej 12 ton
Samochody ciĉżarowe / art.8 pkt.2/

Stawka okreņlona przez Radĉ Gminy
w złotych
230
330
350
dwie osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
oś jezdna / osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 15 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

460
460
470
470
570
630
630
1350
trzy osie

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

840
840
900
900
900
900
1000
1150
1150
1700
1150
1650
cztery osie i wiĉcej
1100
1100
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2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

3.
3.1

4.
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.
5.1

– 39032 –

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 31 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
Ciągnik siodłowy lub balastowy /art.8 pkt.3/
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/
w tonach
Ciągnik siodłowy lub balastowy/art.8 pkt.4/

Poz. 6047

1100
1200
1200
1900
1900
2600
1850
2560
600
Stawka okreņlona przez Radĉ Gminy
w złotych

dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

1050
1050
1150
1150
1300
1300
1600
2050
1474
2023
trzy osie

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
Przyczepy i naczepy /art.8 pkt.5/
od 7 ton i poniżej 12 ton

1400
2000
1400
2000
1800
2700
300
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6.
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.
7.1
7.2
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/
Przyczepy i naczepy/art.8 pkt.6/

Poz. 6047
Stawki okreņlone przez Radĉ Gminy
w złotych
jedna oņ

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

300
300
300
400
450
590
dwie osie

nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

230
330
640
900
900
1400
900
1400
1200
1780
trzy osie

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
Autobusy/liczba miejsc do siedzenia /art.8 pkt.7/
mniej niż 30
równa lub wyższa niż 30 miejsc

720
1000
710
1000
984
1350
450
850
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR 93/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek opłaty targowej, okreņlenia zasad ustalania , poboru i terminów płatnoņci
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149,poz.887/,
art. 15 ust.1, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)
/Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm .: Nr 96, poz. 620,
Nr 215, poz.1674 ,Nr 225, poz. 1461 , Nr 226, poz.1475,
z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171,
poz.1016 i Nr 232 ,poz.1378/, art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.
U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm.: Nr 232 poz.1378/,
pkt. 4 lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia
19 października 2011 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
/M.P. Nr 95, poz.961/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji
Rady Gminy w Łososinie Dolnej, Rada Gminy
w Łososinie Dolnej uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się stawkĉ opłaty targowej pobieraną
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy
Łososina Dolna w wysokości:
1) za prowadzenie działalności handlowej na powierzchni nie przekraczającej 2 m2 – 10 zł dziennie,
2) za prowadzenie działalności handlowej na powierzchni powyżej 2 m2 dodatkowo za każdy metr2 5 zł dziennie, przy czym stawka nie może przekroczyć 728,64 zł
dziennie.
§ 2.
1. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje
z chwilą wystawienia towaru na sprzedaż w danym
dniu na targowisku.
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2. Osoby, od których należna jest opłata targowa, zobowiązane są do jej uiszczenia z chwilą powstania
obowiązku jej zapłaty.
§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wojciecha Gródka zam. Tęgoborze 175.
3. Na pobraną opłatę targową inkasent wydaje pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1)
/Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1233, z późniejszymi
zmianami/ .
4. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty pobranej kwoty
opłaty targowej niezwłocznie po dokonaniu inkasa do
kasy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej .
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%
pobranej kwoty.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 10/III/10 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 694/10 poz. 5912/.
§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Małopolskiego
i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma
zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych /sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR 94/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek opłaty miejscowej , okreņlenia zasad ustalania , poboru i terminów
płatnoņci oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149,poz. 887/,
art. 17 ust. 1 i 5 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych 1) /Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm.: Nr 96,
poz. 620, Nr 215, poz. 1674, Nr 225, poz.1461 , Nr 226,
poz. 1475 , z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112 ,poz.654,
Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378/, art. 4 ust.1
i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm.:
Nr 232, poz.1378/, pkt.4 lit. b Obwieszczenia Ministra
Finansów 1) z dnia 19 października 2011 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961/, uchwały
Nr 157/XXI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia
21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową /Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 834/08, poz. 6165/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną
od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Tabaszowa, Tĉgoborze,
Witowice Dolne i Znamirowice w wysokoņci 1,00 zł za
każdy dzień pobytu.
§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą
przybycia do miejscowości objętej opłatą za cały czas
pobytu z góry.
§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się kierowników ośrodków wczasowych, hoteli , pól namiotowych i gospodarstw agroturystycznych tj. w:
1) Ośrodku Wczasowym YACHT CLUB PTTK Beskid”
w Znamirowicach – Pan Mieczysław Mliczek
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2) Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „NAD
ZATOKĄ” w Znamirowicach - Pan Rafał Koział,
3) Ośrodku Wczasowym NSZZ „Solidarność” przy
Zakładach Mechanicznych Tarnów w Znamirowicach – Pan Henryk Łabędź,
4) Ośrodku Wczasowym Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Nowy Sącz w Znamirowicach – Pan Stanisław Morawski,
5) Hotelu „Litwiński „ w Tęgoborzy – Pan Stanisław
Miłkowski,
6) Polu Namiotowym w Tabaszowej-Witkówce – Pan
Stanisław Oleksy,
7) Polu Namiotowym w Znamirowicach – Pani Janina Surdziel.
3. Na pobraną opłatę miejscową inkasenci wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach
ustawy
z dnia
29
września
1994
roku
o rachunkowości 1) /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1233
z późniejszymi zmianami/.
4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty
na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łososinie
Dolnej Nr 63 8818 0009 2001 0000 0039 0001 lub do
kasy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej raz na miesiąc w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
5. Z tytułu terminowego wpłacania opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie dla inkasentów za
inkaso w wysokości 10% zainkasowanej opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna .
§ 5. Traci moc uchwała Nr 11/III/10 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów
płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej
w drodze inkasa /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 694/10,
poz. 5913/.
§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych /sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39036 –

Poz. 6050

6050
6050

UCHWAŁA NR 95/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci , podatku rolnego i podatku leņnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,
poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777 i Nr 149,poz.887/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) / Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm.: Nr 96,
poz. 620, Nr 215, poz. 1674 , Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112,
poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378/, art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
zm: Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475/ art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm:
Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,
poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
z 2009 r. Nr 56 ,poz. 458 , z 2010 r. Nr 96, poz. 620
i Nr 226, poz. 1475 /, art.4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U.
z 2011 r. Nr 197, poz.1172, zm.: Nr 232, poz. 1378/,
oraz po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy
w Łososinie Dolnej, Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularza „ Informacja o nieruchomoņciach i obiektach budowlanych , gruntach,
lasach dla osób fizycznych” w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór formularza „ Deklaracja na podatek
od nieruchomoņci dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowoņci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji Własnoņci Rolnej Skarbu Państwa, a także
jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leņnego Lasy Państwowe” w brzmieniu
jak załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek
rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowoņci
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własnoņci Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych” w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek
leņny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowoņci
prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych
Agencji Własnoņci Rolnej Skarbu Państwa”
w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 140/XXI/04 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 382/04 poz. 4166/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach
ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych /sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39037 –

Poz. 6050
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39038 –

Poz. 6050

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39039 –

Poz. 6050

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39040 –

Poz. 6050
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39041 –

Poz. 6050

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39042 –

Poz. 6050
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39043 –

Poz. 6050

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39044 –

Poz. 6050
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39045 –

Poz. 6050

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

6050

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39046 –

Poz. 6051,6052

6051
6051

UCHWAŁA NR 96/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149,poz.887/, art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 roku Nr.136, poz.969, zm.: Nr.191,
poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz.1655 , z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96.
poz.620 i Nr 226 poz. 1475/, art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.
U. z 2011 r. Nr 197. poz.1172, zm.: Nr 232, poz. 1378/
oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji Rady Gminy
w Łososinie Dolnej, Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co nastĉpuje:

§ 1.
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r . ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” /M.P. Nr. 95 poz. 969/ z kwoty
74,18 zł za 1 kwintal do kwoty 32, 00 zł za 1 kwintal.
2. Obniżona do kwoty 32,00 zł za 1 kwintal średnia cena
skupu żyta stanowi podstawę obliczenia podatku
rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Łososina Dolna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych
/sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

6051

6052
6052

UCHWAŁA NR 97/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149,poz.887/, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1) / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
zm.: Nr 96, poz. 620, Nr 215, poz. 1674 , Nr 225
poz.1461,i Nr 226 poz. 1475 , z 2011 r. Nr 102, poz.584,

Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378/,
art.4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz.1172, zm.: Nr 232, poz.1378/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej /Dz.U. Nr Nr 112,
poz.654/ zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń,
c) służące rozwojowi kultury, kultury fizycznej
i sportu,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39047 –

d) wykorzystywane do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków 1) /Dz.U. z 2006 r. Nr 123
poz.858, z późniejszymi zmianami/,
e) będące własnością Gminy Łososina Dolna, za wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 195/XXXI/05 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 694/05
poz.4904/.

Poz. 6052,6053,6054
§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i na tablicach
ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych
/sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
6052

6053
6053

UCHWAŁA NR 98/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
Dz.
U.
z 2001
r.
Nr 142, poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,
poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149,poz.887/,
art.13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym /Dz. U. z 2006 roku Nr.136, poz.969, zm.: Nr 191,
poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 , Nr 237,
poz.1655 , z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96,
poz.620 i Nr 226 , poz. 1475/ ,art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
/Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm.: Nr 232,
poz. 1378/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji Rady
Gminy w Łososinie Dolnej, Rada Gminy w Łososinie
Dolnej
uchwala co nastĉpuje:
6053

§ 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty:
1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) zajęte na cmentarze,
3) zajęte na prowadzenie działalności rolniczej przez
osoby fizyczne na podstawie stosownych umów cywilno-prawnych, a będące własnością Gminy Łososina Dolna, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie
do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych
/sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39048 –

Poz. 6054,6055

6054
6054

UCHWAŁA NR 99/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ
i zbiorowe odprowadzanie ņcieków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt.8, ,
art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214 ,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,
Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173,
poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 ,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r.
Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777
i Nr 149,poz.887/, art.24 ust.9a ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1) /Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz.858, zm.: z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r.
Nr 18, poz.97 i z 2010 r. Nr 47, poz.278 i Nr 238,
poz.1578/, rozporządzenia Ministra Budownictwa1)
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków /Dz.U. Nr 127, poz.886/, art.4
ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, zm.:
Nr 232, poz.1378/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii komisji
Rady Gminy w Łososinie Dolnej, Rada Gminy
w Łososinie Dolnej uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łososina
Dolna zatwierdzonych uchwałą 14/III/10 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2011 roku /Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 694/10 poz.5916/ do dnia
31 grudnia 2012 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

6054

6055
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UCHWAŁA NR 100/XII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina
Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215
art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9
lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591;
z późniejszymi
zmianami)
Rada
Gminy
w Łososinie Dolnej uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę
42.564,00, z tego:
1) dochody bieżące zwiĉksza siĉ 43.880,00
2) dochody majątkowe zmniejsza 1.316,00

jak w tabeli Nr 1 niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę
42.564,00, z tego:
1) wydatki bieżące

42.380,00

2) wydatki majątkowe

184,00

jak w tabeli Nr 2 i Nr 3 niniejszej uchwały
§ 2. W związku ze zmianą przeznaczenia wydatków
jednostek pomocniczych Gminy dokonuje się zmiany
wydatków na 2011 rok obejmujących zadania jednostek
pomocniczych Gminy na łączną kwotę 273.800,00 zł ,

jak w tabeli Nr 4 niniejszej uchwały
§ 3. Dokonuje się zmiany kwot dotacji udzielonych
z budżetu Gminy Łososina Dolna ujętego w załączniku
Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na
2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 25 stycznia 2011 roku , który otrzymuje nowe
brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy
Łososina Dolna na 2011 rok wynosi:
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1.Dochody budżetu , w tym;

33.203.029,74

1)
dochody bieżące;
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2)
dochody majątkowe
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3

30.568.481,64
946.612,22

2. Wydatki budżetu ,w tym:

39.999.903,96

1)
wydatki bieżące w tym:
a)
wydatki bieżące jednostek budżetowych , z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b)
wydatki na dotacje na zadania bieżące
c)
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
d)
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt. 2 i 3
e)
wydatki na obsługę długu publicznego
2)
wydatki majątkowe, w tym:
a)
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt. 2 i 3

30.771.908,87
20.707.258,29
13.366.007,41
7.341.250,88
1.092.229,71
7.719.320,42
986.807,71

3. Wynik –deficyt
4. Przychody budżetu, z czego:

-6.796.874,22
7.316.874,22

2.634.548,10
326.202,00

266.292,74
9.227.995,09
9.227.995,09
1.498.245,29

1) z zaciąganych kredytów
2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

4.800.000,00
2.516.874,22

5. Rozchody budżetu

520.000,00

§ 5. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Tabela Nr 1

Zmiany planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2011 rok
Dział

600

Rozdział

60016

§

0960
0970

801

754

80101

75412

0750

Ňródła dochodów
bieżące

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

Transport i łącznoņć

0,00

41 000,00

Drogi publiczne gminne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

0,00

41 000,00

0,00

20 000,00

0,00

21 000,00

Oņwiata i wychowanie

0,00

2 880,00

Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
bieżące razem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe

0,00

2 880,00

0,00

2 880,00

0,00

43 880,00

0,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-1 316,00

0,00

Ochotnicze straże pożarne

-1 316,00

0,00

Dziennik Urzędowy
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6300
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Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
majątkowe razem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Poz. 6055

-1 316,00

0,00

-1 316,00

0,00

0,00

0,00

-1 316,00

43 880,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Tabela Nr 3

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Łososina Dolna na 2011 rok
Dział

710

Rozdział

71035

§

6050

Przeznaczenie

Przed zmianą

75412

6050

Po zmianie

15 000,00

1 500,00

16 500,00

Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu
w Żbikowicach

15 000,00

1 500,00

16 500,00

15 000,00

1 500,00

16 500,00

15 000,00

1 500,00

16 500,00

136 606,00

- 1 316,00

135 290,00

86 606,00

- 1 316,00

85 290,00

86 606,00

- 1 316,00

85 290,00

86 606,00

- 1 316,00

85 290,00

9 227 811,09

184,00

9 227 995,09

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754

Zmiana

Działalnoņć usługowa

Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont Remizy OSP w Tabaszowej

Razem

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Tabela Nr 4
Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2011 rok

Dział

Rozdział

600
600
600
900
600
900
600
801
600
600
900
600
801
600
710
600
600
600
600
600
600
900
600
710
600
600

60016
60016
60016
90015
60016
90015
60016
80101
60016
60016
90015
60016
80101
60016
71035
60016
60016
60016
60016
60016
60016
90015
60016
71035
60016
60016

Nazwa jednostki pomocniczej

Białawoda
Bilsko
Łęki
Łososina Dolna
Łyczanka

OGÓŁEM
8 980
32 090
9 890
38 730
4 610

Michalczowa

12 250

Rąbkowa

18 450

Rojówka

4 350

Stańkowa

9 870

Skrzętla
Swidnik
Tabaszowa
Tęgoborze
Witowice Dolne

3 480
23 660
6 910
32 170
15 600

Witowice Górne

15 040

Wronowice
Zawadka
Znamirowice

7 300
14 490
8 450

Należna kwota
w tym:
na czyszczenie rowów
kwota na pozostałe
i dofin. 5%
wydatki
do remontów dróg
3 590
5 390
12 840
19 250
3 960
5 930
15 490
13 840
9 400
1 840
2 470
300
4 900
7 350
5 780
5 670
7 000
1 740
2 310
300
3 950
4 420
1 500
1 390
2 090
9 460
14 200
2 760
4 150
16 070
16 100
6 240
9 360
4 820
10 220
2 920
2 880
1 500
3 880
10 610
3 380
5 070

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
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900

60016
71035
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2 990

Żbikowice

7 480

OGÓŁEM
273 800
108 000
Zmiany w niniejszej tabeli dotyczą sołectwa Łososina Dolna i Stańkowa

1 500
2 990
165 800

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 100/XII/2011
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2011 roku

Dz.

Rozdz.

Nazwa i jednostka

Rodzaj dotacji
z budżetu

Transport i łącznoņć

600

Drogi publiczne powiatowe
Powiat Nowosądecki
( pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego)
60014

Plan dotacji dla
jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

150 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)

Oņwiata i wychowanie

150 000,00

54 200,00

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Gmina Nowy Sącz
(Niepubliczne szkoły na
terenie Miasta Nowy Sącz
realizujące zadania wychowania przedszkolnego,
do których uczęszczają
dzieci z naszej Gminy)

80104

Przedszkola
Gmina Nowy Sącz
(Niepubliczne Przedszkola
na terenie Miasta Nowy
Sącz, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

80104

Przedszkola
Gmina Limanowa
(Niepubliczne Przedszkole
na terenie Miasta Limanowa, do którego uczęszczają
dzieci z naszej Gminy)

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

801

Plan dotacji dla
jednostek sektora
finansów publicznych

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

234,00

48 966,00

5 000,00

247 872,00

Dziennik Urzędowy
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80104

Przedszkola
Niepubliczne Przedszkola
na terenie Gminy

– 39055 –
dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)

Ochrona zdrowia

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Gmina Nowy Sącz
(Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

854
85404

dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

900

90001

90002

Gospodarka odpadami
Gminny Komunalny Zakład Budżetowy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92114

Pozostałe instytucje kultury
Ognisko Artystyczne
w zakresie Muzykowania
Ludowego

92114

Pozostałe instytucje kultury
Stowarzyszenie

921
Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej

92116
Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej

0,00

66 779,00

193 946,00

340 000,00
dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
(§ 2480)
dotacje celowe
z budżetu jednostki
samorzadu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)
dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
(§ 2480)
dotacje celowe
z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
(§ 6229)

0,00

22 500,00

260 725,00
Dotacja przedmiotowa
z budzetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)
Dotacja przedmiotowa
z budzetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)

0,00

1 000,00

22 500,00

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Gminny Komunalny Zakład Budżetowy

247 872,00

1 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Gmina Nowy Sącz
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

Poz. 6055

20 000,00

200 000,00

20 000,00

132 934,71

7 065,29
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Kultura fizyczna

926

92605

146 000,00

Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Stowarzyszenia i Ludowe
Kluby Sportowe

dotacje celowe
z budżetu jednostki
samorzadu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)

146 000,00

Ogółem w tym:
dotacje na wydatki bieżące 1.085.231,71
dotacja na wydatki majątkowe
157.065,29

828 425,00

413 872,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR XII/88/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 13 ust.
7 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach
budżetu Gminy Stryszawa na kwotę 54 600,00 zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5
bieżące
278 937,07
0,00

6

7

-6 000,00
0,00

0,00
0,00

272 937,07
0,00

220 000,00

-6 000,00

0,00

214 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię elektryczną,
gaz i wodę
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dostarczanie wody
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

40 000,00
240 000,00

-6 000,00
0,00

0,00
1 500,00

34 000,00
241 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00
0,00

0,00
0,00

1 500,00
0,00

241 500,00
0,00

0,00
350 000,00

0,00
0,00

1 500,00
5 000,00

1 500,00
355 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

5 000,00

355 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00
146 778,41

0,00
0,00

5 000,00
2 000,00

155 000,00
148 778,41

0,00

0,00

0,00

0,00
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75023

0920
756

75601

0910

75615

0310
0340

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od
osób prawnych
i innych jednostek
organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków
transportowych

– 39058 –

Poz. 6056

50 784,41

0,00

2 000,00

52 784,41

0,00

0,00

0,00

0,00

10 700,00
6 875 721,00

0,00
-28 200,00

2 000,00
37 650,00

12 700,00
6 885 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

50,00

20 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

500 500,00

0,00

7 000,00

507 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 000,00

0,00

5 000,00

440 000,00

5 500,00

0,00

1 000,00

6 500,00
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0910

75616

0310
0340
0360
0500
0560

0690
0910

75618

0490

75621

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat
lokalnych od osób
fizycznych
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków
transportowych
Podatek od spadków
i darowizn
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Zaległości z tytułu
podatków i opłat zniesionych
Wpływy z różnych
opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Udziały gmin
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– 39059 –
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11 000,00

0,00

1 000,00

12 000,00

1 237 000,00

-19 200,00

30 000,00

1 247 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715 000,00

0,00

10 000,00

725 000,00

70 000,00

0,00

14 000,00

84 000,00

80 000,00

-6 000,00

0,00

74 000,00

200 000,00

-10 000,00

0,00

190 000,00

5 000,00

-3 200,00

0,00

1 800,00

5 000,00

0,00

3 000,00

8 000,00

6 000,00

0,00

3 000,00

9 000,00

272 500,00

-7 000,00

0,00

265 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-7 000,00

0,00

13 000,00

4 844 835,00

-2 000,00

0,00

4 842 835,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

0690
75647

0690
758

75814

0920
801

80101

0830

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
opłat
Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych
należności budżetowych
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
opłat
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia finansowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług

– 39060 –
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0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

-2 000,00

0,00

0,00

886,00

0,00

600,00

1 486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786,00

0,00

600,00

1 386,00

15 065 693,00
0,00

-2 000,00
0,00

0,00
0,00

15 063 693,00
0,00

2 000,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00
449 700,00
0,00

-2 000,00
0,00
0,00

0,00
650,00
0,00

0,00
450 350,00
0,00

2 000,00
0,00

0,00
0,00

150,00
0,00

2 150,00
0,00

0,00

0,00

150,00

150,00
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80110

0750

852

85202

0690
853

85311

0830

Gimnazja
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Domy pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych
opłat
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług

– 39061 –
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7 700,00
0,00

0,00
0,00

500,00
0,00

8 200,00
0,00

3 200,00

0,00

500,00

3 700,00

3 931 008,00
0,00

0,00
0,00

200,00
0,00

3 931 208,00
0,00

2 000,00

0,00

200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

200,00

2 200,00

774 243,72

0,00

150,00

774 393,72

198 843,72

0,00

0,00

198 843,72

575 400,00

0,00

150,00

575 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00
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854

85417

0750

900

90001

0830
0920
90003

Edukacyjna opieka
wychowawcza
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Szkolne schroniska
młodzieżowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Oczyszczanie miast
i wsi
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

– 39062 –
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139 601,00

0,00

4 000,00

143 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

4 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

4 000,00

19 000,00

605 000,00

-16 000,00

1 050,00

590 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

-16 000,00

1 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00
0,00
360 000,00

-16 000,00
0,00
0,00

0,00
1 000,00
50,00

224 000,00
1 000,00
360 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0920
921

92109

Pozostałe odsetki
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

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

– 39063 –
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0,00
1 154 200,00

0,00
0,00

50,00
2 400,00

50,00
1 156 600,00

1 151 400,00

0,00

0,00

1 151 400,00

2 500,00

0,00

2 400,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

2 400,00

4 900,00

30 034 499,20
1 350 243,72

-52 200,00
0,00

54 600,00
0,00

30 036 899,20
1 350 243,72

majątkowe
988 714,00
451 704,00

0,00
0,00

0,00
0,00

988 714,00
451 704,00

31 023 213,20
1 801 947,72

-52 200,00
0,00

54 600,00
0,00

31 025 613,20
1 801 947,72

Planowane dochody po zmianach wynoszą: 31 025 613,20 złotych.
§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na kwotę 37 500,00 złotych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39064 –

Poz. 6056

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39065 –

Poz. 6056

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39066 –

Poz. 6056

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39067 –

Poz. 6056

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

Planowane wydatki
30 364 613,20 złotych.

po

zmianach

– 39068 –

wynoszą:

§ 3.
1. § 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr
IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – „19 664 440,56 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 580 787,33 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 6 083 653,23 zł; "
2. § 2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr
IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki na dotacje na zadania bieżące –
„1 760 072,00„zł; "

Poz. 6056

3. § 2 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr
IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
„4 736 355,00„ zł; "
4. § 2 ust. 2 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr
IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie „273 583,64
„zł; z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 232 497,48 zł; "
5. § 2 ust. 2 pkt. 6 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie: „wydatki na obsługę
długu publicznego „621 716,85„ zł, - jak w tabeli nr 4.
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§ 4.
1. § 2 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11
Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku
otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę „3 260 162,00 „zł, w tym:

Poz. 6056

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 3 260 162,00 zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 w kwocie 1 272 700,00 zł
– jak w tabeli nr 5.
Tabela Nr 5

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2011 r.
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Przyłącza wodociągowe
Ujęcie wody Lachowice
Projekt wodociągu Kuków przy drodze wojewódzkiej

Wartoņć
5
618 070,00
618 070,00
35 070,00
9 000,00
15 000,00
11 070,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

437 000,00
437 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

146 000,00
146 000,00

01010
6050

600
60013
6050

60014

1 448 392,00
312 500,00
312 500,00
312 500,00
532 440,00
7 440,00
7 440,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

135 000,00
135 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

190 000,00
190 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
Droga Krzeszów

200 000,00

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

276 452,00
276 452,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Droga Stryszawa Siwcówka
Droga Krzeszów

327 000,00
327 000,00
134 000,00
193 000,00

60016
6050
60078
6050

72095

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym
Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie

6050

720

Treņć
4

Informatyka
Pozostała działalność

200 000,00

100,00
100,00
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6639

754
75412
6050

6230

6300

801
80101
6050

80104
6050

80110

– 39071 –

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
OSP Lachowice
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
OSP Krzeszów
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Gmina Zawoja
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Place zabaw
Dojście do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Termomodernizacja ściany budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lachowicach

Poz. 6056
100,00

175 000,00
175 000,00
140 000,00
140 000,00
30 000,00

30 000,00
5 000,00

5 000,00
359 200,00
62 500,00
62 500,00
5 000,00
57 500,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00

Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie
Dojście do budynku Gimnazjum nr 1 w Stryszawie

287 700,00
74 500,00
40 300,00
34 200,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

130 000,00
130 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

6050

853
85311
6060

900
90001
6050

90015
6050

921
92120
6050

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup samochodu dla WTZ Kuków

215 000,00
215 000,00
215 000,00
215 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Kanalizacja Stryszawa

158 400,00
89 000,00
89 000,00
89 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa oświetlenia ulicznego

69 400,00
69 400,00
69 400,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

210 000,00
210 000,00
58 600,00
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

129 000,00
129 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 400,00
22 400,00

926
92601
6050

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko Sportowe Stryszawa
Boisko sportowe Lachowice
Razem

76 000,00
76 000,00
76 000,00
40 000,00
36 000,00
3 260 162,00

W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział
010

Rozdział

§

01010
6057

6059

801
80110
6057

6059

600
60014
6057

6059

720
72095
6639

921
92120
6058

6059

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

Wartoņć
583 000,00
583 000,00
437 000,00
437 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

146 000,00
146 000,00

Oņwiata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

213 200,00
213 200,00
130 000,00
130 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

83 200,00
83 200,00

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

325 000,00
325 000,00
135 000,00
135 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa chodnika w miejscowości Pewelka

190 000,00
190 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100,00
100,00
100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

151 400,00
151 400,00
129 000,00
129 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 400,00
22 400,00

Razem

1 272 700,00 "

§ 5. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
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Dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2011 r.
Lp.

Dział

1

921

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

596 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

411 000,00

92116

Biblioteki

185 000,00

Ogółem

596 000,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

6056

6057
6057

UCHWAŁA NR XII/94/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4
ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68,
poz. 449) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
środków transportowych jak w załączniku nr 1 do
Uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 25 listopada 2011 r.
Stawki w podatku od ņrodków transportowych na rok 2012 wynoszą:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
Powyżej 9 t do poniżej 12 t

Data produkcji
Do 31.12.1999 r. 0d 01.01.2000 r.
552
528
708
660
756
708
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2. Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

12 t
15 t

15 t

12 t
17 t
19 t
23 t

17 t
19 t
23 t

12 t
25 t
27 t
29 t

25 t
27 t
29 t

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych
2 osie
756
792
3 osie
804
852
900
1068
4 osie
900
1008
1092
1728

900
1320
852
1152
1200
1656
1296
1440
1728
2568

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)

od 3,5 t i poniżej 12 t
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Data produkcji
Do 31.12.1999 r. Od 01.01.2000 r.
1200
1104
1308
1200

Do 7 t włącznie
Powyżej 7 t i poniżej 12 t
b) równej lub wyższej niż 12 t
Dopuszczalna masa całkowita

równa lub wyższa
12 t
wyższa niż
36 t

nie wyższa niż
36 t

równa lub wyższa
12 t
wyższa niż
36 t

nie wyższa niż
36 t

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równo- Inny system zawieszenia osi
rzędne
Stawka podatku w złotych
2 osie
1476

2028

1560
3 osie

2112

1392

1800

1800

2664

4. Od przyczep i naczep, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej
12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 600,00 zł.
5. Od przyczep i naczep, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita

równa lub wyższa
12 t
wyższa niż
36 t

nie wyższa niż
36 t

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równo- Inny system zawieszenia osi
rzędne
Stawka podatku w złotych
1 oś
408

588

456

600
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2 osie
równa lub wyższa
12 t
wyższa niż
36 t

nie wyższa niż
36 t

równa lub wyższa
12 t
wyższa niż
36 t

nie wyższa niż
36 t

864

1356

1200
3 osie

1776

900

1008

1056

1344

6. Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)
Do 15 włącznie
Od 16 do 29 włącznie
30 lub więcej

Data produkcji
Do 31.12.1999 r. Od 01.01.2000 r.
360
300
552
504
1008
960
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

6057
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UCHWAŁA NR XII/95/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Stryszawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust.1 i art. 13
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.
z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3,

art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844
z późn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomoņci:

6058

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki roczne w zł za
1 m2 powierzchni użytkowej

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części

0,63 zł

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od całości lub części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

16,00 zł

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

6,60 zł

4.

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,40 zł

5.

Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,00 zł
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6.

Od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

7.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,75 zł

8.

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne

3,52 zł1)

9.

Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/162/08 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 28 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.

2% wartości rocznej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 01.01.2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Pochopień

§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
6059
6059

UCHWAŁA NR XIII/62/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.),
art.
211
i art.
212
ustawy
z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy
Poronin uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Poronin na
rok 2011 o kwotę 4.375,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Poronin na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu

29.069.157,52 zł

2. Wydatki budżetu

30.376.153,47 zł

3. Deficyt budżetu

1.306.995,95 zł

4. Przychody budżetu

3.321.635,95 zł

5. Rozchody budżetu

2.014.640,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Poronin na
rok 2011 o kwotę 4.375,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poronin na
rok 2011 w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady: Maria Dawidek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/62/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmiany w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 w zakresie dochodów

Przewodniczący Rady: Maria Dawidek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/62/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 w zakresie wydatków

Przewodniczący Rady: Maria Dawidek
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XIII/62/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
6059

6060
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UCHWAŁA NR XII/55/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art.
47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady
Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie
ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata
miejscowa
(Dz.
Urz.
Woj.
Małop.
z dnia
16 grudnia 2008 r. Nr 875 poz. 6620), Rada Gminy
Poronin, uchwala co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Poronin:
1) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty miejscowej,
3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa,
określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej dla
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche,
Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Ząb, Suche
w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu.
§ 3. Osoby od których należna jest opłata miejscowa, zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej
w ostatnim dniu pobytu.

§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery,
wynajmujące domy letniskowe itp., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
2. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie
Urzędu Gminy Poronin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XX/114/2004 Rady Gminy Poronin z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie poboru
opłaty miejscowej.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39079 –

Poz. 6060
Załącznik
do uchwały Nr XII/55/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 27 października 2011 r.

Wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej oraz
osób fizycznych prowadzących wynajem pokoi goņcinnych wyznaczonych na inkasentów opłaty
miejscowej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39080 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39081 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39082 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39083 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39084 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39085 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39086 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39087 –

Poz. 6060

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39088 –

Poz. 6060,6061,6062

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
6060

6061
6061

UCHWAŁA NR XIII/63/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit b
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia
10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin,
w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz.
Woj. Małop. z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875 poz. 6620)
– Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 5 ust. 1 Uchwały
Nr XII/55/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej, który otrzymuje następujące brzmienie:
Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych opłat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

6061

6062
6062

UCHWAŁA NR XIII/64/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leņnego i od nieruchomoņci w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z poźn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39089 –

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn.
zm.) – Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Poronin:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa,
2) określa inkasentów podatków o których mowa
w pkt. 1 niniejszego paragrafu,
3) określa termin płatności dla inkasentów,
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa.
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

Poz. 6062,6063

§ 3. Poboru podatków w drodze inkasa dokonują
sołtysi:
1) w sołectwie Bustryk Józef Rafacz,
2) w sołectwie Małe Ciche Stanisław Kułach,
3) w sołectwie Murzasichle Jan Łacek,
4) w sołectwie Nowe Bystre Stanisław Kula,
5) w sołectwie Poronin Jan Cudzich,
6) w sołectwie Suche Józef Stołowski,
7) w sołectwie Stasikówka Maria Kalata,
8) w sołectwie Ząb Andrzej Lassak.
§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny
być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie
Urzędu Gminy w terminie 15 dni roboczych po dniu,
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/157/2008 Rady
Gminy Poronin z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

6062

6063
6063

UCHWAŁA NR XIII/65/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 roku (M.P. z dnia 25 października 2011 r.
Nr 95, poz. 962) – Rada Gminy Poronin, uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych w wysokości jak w załączniku Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące wyłącznie do przewozu
dzieci do szkół na terenie Gminy Poronin.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39090 –

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVI/222/2009 Rady
Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków
transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego
podatku.

Poz. 6063

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
Załącznik
do uchwały Nr XIII/65/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39091 –

Poz. 6063

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39092 –

Poz. 6063,6064

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
6063

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39093 –

Poz. 6064,6065

6064
6064

UCHWAŁA NR XIII/67/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 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 (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z poźn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. Nr 95, poz. 961) – Rada Gminy Poronin, uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,22 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od
1 m2 powierzchni.
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L
187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,37 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 3.
1. Traci moc Uchwała Nr XLVI/221/2009 Rady Gminy
Poronin z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Traci moc Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Poronin
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

6064

6065
6065

UCHWAŁA NR XIII/68/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 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 późn. 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 z późn. zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39094 –

i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) – Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Poz. 6065

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach (IRLN1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) określa się wzór deklaracji na podatek leśny(DL-1)
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 z dnia
20 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39095 –

Poz. 6065
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39096 –

Poz. 6065

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39097 –

Poz. 6065

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39098 –

Poz. 6065

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39099 –

Poz. 6065

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39100 –

Poz. 6065
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39101 –

Poz. 6065

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39102 –

Poz. 6065

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39103 –

Poz. 6065

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39104 –

Poz. 6065
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39105 –

Poz. 6065
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UCHWAŁA NR XIV/97/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ oraz art. 10 ust.1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami/, 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/, oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012r. /M.P Nr 95 poz. 962/Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych w wysokości określonej w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/358/2009 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 29 października
2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
w podatku od środków transportowych .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
01.01.2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 24 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH wynoszą rocznie:
1. Od samochodów ciĉżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 1)
Dopuszczalna masa całkowita
powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

stawka podatku (w złotych)
570
700
800

2. Od samochodów ciĉżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 2)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

nie mniej niż

mniej niż

12 ton
13 ton
14 ton
15 ton

13 ton
14 ton
15 ton

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

17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

oņ jezdna (osie
inne systemy zawieszenia osi
jezdne)
jezdnych
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Stawka podatku ( w złotych)
Dwie osie
1070
1140
1190
1240
1290
1350
1410
1460
Trzy osie
1510
1570
1630
1680
1740
1800
1850
1900
1960
2020
2070
2120
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2290
2290
2290
2290
2290
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2510
2510
2560
2730
2730

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3)
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)
od 3,5 tony -poniżej 12 ton

Stawka podatku (w złotych)
1230

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4)
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

nie mniej niż 12 ton
nie mniej niż 18 ton
nie mniej niż 25 ton
nie mniej niż 31 ton

mniej niż 18 ton
mniej niż 25 ton
mniej niż 31 ton

nie mniej niż 12 ton
nie mniej niż 40 ton

mniej niż 40 ton

oņ jezdna (osie jezdne) inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneuosi jezdnych
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
stawka podatku (w złotych)
2 osie
1740
1850
1850
1960
1960
2020
2020
2130
3 osie
2020
2070
2290
2760

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt. 5).
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy /(w tonach )
od 7 ton i poniżej 12 ton

Stawka podatku (w złotych)
770

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĉ całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego (art. 8 pkt. 6)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)

nie mniej niż 12 ton
nie mniej niż 18 ton
nie mniej niż 25 ton

nie mniej niż 12 ton
nie miej niż 28 ton
nie miej niż 33 tony

1 oņ
mniej niż 18 ton
mniej niż 25 ton

2 osie
mniej niż 28 ton
mniej niż 33 tony
mniej niż 38 ton

Oņ jezdna(osie
Inne systejezdne)
my zawiez zawieszeniem
szenia osi
pneumatycznym
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Stawka podatku ( w złotych)
850
970
1070

920
1020
1140

1190
1290
1410

1240
1350
1460
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nie mniej niż 38 ton
nie mniej niż 12 ton
nie mniej niż 38 ton

3 osie
mniej niż 38 ton

1620

1910

1570
1850

1620
1910

7. Autobusy (art. 8 pkt. 7)
Liczba miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem kierowcy)
mniej niż 30 miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)
820
1 700
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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UCHWAŁA NR XIV/98/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku
rolnego, podatku leņnego oraz podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001r. Dz.
U. Nr142, poz.1591 z późn. zm./,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 późn. zm./Rada Gminy w Rabie Wyżnej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/222/2004 Rady Gminy
w Rabie Wyżnej z dnia 26 listopada 2004r w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku rolnego,
podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik o którym mowa w § 3 Uchwały, określający wzór informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych (IN-1) otrzymuje nowe brzmienie,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) załącznik o którym mowa w § 3 Uchwały określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

(DN-1) otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Pozostałe
postanowienia
Uchwały
Nr XXVI/222/2004 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia
26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz
podatku od nieruchomości pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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UCHWAŁA NR XIV/99/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi
zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami/RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się w budżecie gminy plan dochodów
o kwotę 163 682,32 zł., w tym :

1) dochody bieżące o kwotę 163 682,32 zł, w tym:
dochody na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w wysokości 38 705,49 zł. zgodnie
z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się w budżecie gminy plan dochodów
o kwotę 265 072,63 zł., w tym :
1) dochody bieżące o kwotę 105 419,63 zł. w tym: dochody na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w wysokości 419,63 zł.
2) dochody majątkowe o kwotę 159 653,00 zł.,
w tym:

Dziennik Urzędowy
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dochody na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w wysokości 159 653,00 zł., zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 75 982,32 zł.
zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej
uchwały.
2. Zmniejsza
się
wydatki
budżetu
o kwotę
177 372,63 zł. zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do
niniejszej uchwały .
3. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
75 982,32 zł., z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 67 726,32 zł., w tym: wydatków związanych
z realizacją
zadań
statutowych
o kwotę 67 726,32 zł.
b) zwiększenie wydatków na dotacje o kwotę
8 256,00 zł.
2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę
17 719,63 zł., z czego :
a) wydatków bieżacych jednostek budżetowych
o kwotę 17 300,00 zł., w tym: wydatków
związanych z realizacją zadań statutowych
o kwotę 17 300,00 zł.
b) wydatków
na
programy
finansowane
z udziałem środków europejskich o kwotę
419,63 zł.
3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
159 653,00 zł., w tym na programy finansowane
z
pomocy
zagranicznej
w wysokości
159 653,00 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegajacych na przeniesieniach między działami, rozdziałami oraz rodzajami wydatków zgodnie z tabelą
nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

Poz. 6068

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na
programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzacych z funduszy europejskich zgodnie
z tabelą nr 5 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu stanowi kwota 35 639 559,40 zł.,
w tym:
1) dochody bieżące 34 935 223,40 zł.
2) dochody majątkowe 704 336,00 zł.
2. Wydatki budżetu stanowi kwota 35 680 857,34 zł.,
w tym :
1) wydatki bieżące 32 255 796,61 zł.
2) wydatki majątkowe 3 425 060,73 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt w wysokości 41 297,94 zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu wynoszą 3 486 047,94 zł.i pochodzą:
a) z zaciągniętych kredytów w wysokości
1 955 000,00 zł.
b) z wolnych środków jako nadwyżki środków na
rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
1 531 047,94 zł.
5. Rozchody z budżetu wynoszą 3 444 750,00 zł.
i związane są ze :
a) spłatą pożyczek w wysokości 92 524,00 zł.
b) spłatą kredytów w wysokości 3 352 226,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Raba Wyżna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na
zadania majątkowe zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 24 listopada 2011 r.
DOCHODY:
Dział
600

750

TREŅĆ

ZWIĈKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

159 653,00

Dochody majątkowe

159 653,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6208)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące
-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł (§2708)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł (§2709)

159 653,00
38 705,49

38 705,49
33 609,49
5 096,00
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754
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80 000,00
80 000,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące
756

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące

801

- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§ 0500)
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
-Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500)
OŅWIATA I WYCHOWANIA

Dochody bieżące

852

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
- wpływy z usług (§ 0830)
-otrzymane składki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(§ 0960)
POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące:
-Wpływy z różnych opłat (paragraf0690)
900

91 313,83

80 000,00
25 000,00

91 313,83

25 000,00

2
45
3
40
24

25 000,00

700,00
000,00
613,83
000,00
407,00

24 407,00

10 262,00
13 645,00
500,00
9 256,00

9 256,00
150,00
8 106,00
1 000,00

-Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970)
Pozostałe odsetki( paragraf 0920)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

419, 63

Dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł(§ 2707)
OGÓŁEM :

419,63
419,63
163 682,32

265 072,63

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 24 listopada 2011 r.
WYDATKI:
Dział, rozdz.
600

60016

750

75075

754

75416

TREŅĆ

ZWIĈKSZENIA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

ZMNIEJSZENIA
159 653,00

Drogi publiczne gminne

159 653,00

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków
europejskich

159 653,00

wydatki majątkowe
w tym:

159 653,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

38 705,49

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

38 705,49

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

38 705,49

wydatki bieżące
z tego :

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

38 705,49

38 705,49
17 300,00

Straż gminna

17 300,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

17 300,00

wydatki bieżące
z tego :

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

17 300,00

17 300,00

Dziennik Urzędowy
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OŅWIATA I WYCHOWANIE

24 407,00

Szkoły podstawowe

8 907,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

8 907,00

wydatki bieżące
z tego :

8 907,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
80104

8 907,00

Przedszkola

500,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

500,00

wydatki bieżące
z tego :

500,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
80110

851

85154

852

85212

500,00

Gimnazjum

15 000,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

15 000,00

wydatki bieżące
z tego :

15 000,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
OCHRONA ZDROWIA

15 000,00
3 613,83

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 613,83

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

3 613,83

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA

3 613,83
9 256,00

Ņwiadczenia rodzinne

4 150,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

1 000,00

wydatki bieżące
z tego :

3 613,83

wydatki bieżące
z tego :

4 150,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

85214

85216

900

90002

(2)dotacja na zadania bieżące(zwrot nienależnie pobranych
ņwiadczeń)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 000,00

3 150,00
1 000,00

wydatki bieżące
z tego :
(2)dotacja na zadania bieżące(zwrot nienależnie pobranych
ņwiadczeń)

1 000,00

Zasiłki stałe

4 106,00

(2)dotacja na zadania bieżące(zwrot nienależnie pobranych
ņwiadczeń)

4 106,00

wydatki bieżące
z tego :

1 000,00
4 106,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

419,63

Gospodarka odpadami

419,63

Wydatki bieżące w tym :
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków

419,63

419,63

europejskich
OGÓŁEM

75 982,32

177 372,63

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 24 listopada 2011 r.

PRZENIESIENIA MIĈDZY DZIAŁALMI I ROZDZIAŁAMI ORAZ RODZAJAMI WYDATKÓW
Dział, rozdz.
801

80113

854

85415

TREŅĆ

ZWIĈKSZENIA

OŅWIATA I WYCHOWANIE

ZMNIEJSZENIA
2 100,00

Dowożenie uczniów do szkół

2 100,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

2 100,00

wydatki bieżące
z tego :

2 100,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

2 100,00

Pomoc materialna dla uczniów

2 100,00

(3)ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 100,00

OGÓŁEM

2 100,00

2 100,00

wydatki bieżące
z tego :

2 100,00

2 100,00

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2011
Dz. rozdz.
600

60016

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie
159 653,00

159 653,00

159 653,00

TREŅĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

Drogi publiczne gminne

Zadanie

Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM

1.przebudowa „centrum wsi
w Skawie - 40 750,00
2.przebudowa „centrum wsi
w Podsarniu - 118 903,00

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych
pochodzących z funduszy europejskich
Lp.

Program-jego cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

1
1

2
Program PROW przebudowa:
1)„centrum wsi „ w Sieniawie
2)”centrum wsi w Skawie”
3)” centrum wsi w Podsarniu”
Program operacyjny Kapitał
Ludzki- „nowy zawód-nowa
perspektywa –lepsze jutro”
Program operacyjny Kapitał
Ludzki- „z nauką w przyszłość”

3
Urząd Gminy

4

5

2011
2011
2011

1 069 602,00
450 000,00
189 250,00
430 352,58

GOPS

2010-2012

Szkoły podstawowe
i Gimnazja
Urząd Gminy

2

3

4

5

6

Program MRPO - zbiórka
i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na obszarze Gminy
Program operacyjny Kapitał
Ludzki –„modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Program Współpracy Transgranicznej:1.”szlakami historii
i kultury, czyli polsko słowackie
wędrówki rowerowe obejmujące miejsca historyczne
i kulturalne
2.”Euroliga-Edycja Polska,
Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej”
Ogółem :

Łączne nakłady finansowe

Wysokoņć
wydatków
w roku 2011
ze ņrodków
budżetu gminy
6

7

413,58
158,00
000,00
255,58

555 189,00
224 842,00
74 250,00
256 097,00

586 998,85

30 069,00

185 164,87

2009-2011

1 259 668,10

0

373 649,75

2010-2011

99 066,46

9 790,89

25 584,32

Urząd Gminy

2011-2012

277 829,00

230 181,75

Urząd Gminy

2010-2011

136 536,00

Wkład własny
wniesiony
jest w formie
niepieniężnej
6 151,00

2009-2011

141 221,50

0

44 538,00

3 570 921,91

514
225
115
174

Wysokoņć
wydatków
w roku 2011
z funduszu
europejskich

560 424,47

41 009,00

1 455 316,69

1. W związku z kwotami które wyniknĉły z przetargów na zadania pn. „przebudowa centrum wsi w Podsarniu”
oraz „przebudowa wsi w Skawie „wprowadza siĉ zmianĉ w pozycji 1pkt 2 i 3 niniejszej tabeli polegającej na
zmniejszeniu ņrodków zewnĉtrznych na te zadania o kwotĉ 159 653 zł
2. W związku ze zmniejszoną iloņcią wywiezionego eternitu z naszej gminy ,zmniejsza siĉ plan dotacji na to zadanie o kwotĉ 419,63 zł.( zmianĉ w pozycji 4)
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
6068

6069
6069

UCHWAŁA NR XIV/96/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.

Nr 142 , poz.1591, z późniejszymi zmianami/, oraz art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
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z późniejszymi zmianami/, 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 /Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości :
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków –0,76 zł od
1 m2powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego -0,12 zł od
1 m2powierzchni;
2) Od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –15,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym -10,24 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

Poz. 6069,6070

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
-4,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –4,00 zł
od 1 m2powierzchni użytkowej;
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej –2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm. )
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LII/451/2010 Rady Gminy
w Rabie Wyżnej z dnia 28 października 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

6069

6070
6070

UCHWAŁA NR XV/169/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 3 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie okreņlenia zasad gospodarowania nieruchomoņciami Gminy Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy
Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 286, poz. 1846
z późn. zm.2 ) wprowadza się następujące zmiany:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2008 r. Nr 807, poz. 5846, z 2009 r. Nr 249,
poz. 1778 i z 2011 r. Nr 390, poz. 3467.

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stawki, o których mowa w ust. 1, mogą być obniżane:
„1) nie więcej niż o 75% w stosunku do stawek
osiąganych w obrocie rynkowym – gdy dostęp
do nieruchomości lub jej części, wydzierżawionej lub wynajętej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jest utrudniony przez co najmniej 3 kolejne miesiące, z powodu zleconej
przez Miasto przebudowy lub remontu drogi
publicznej przylegającej do tej nieruchomości,
przy czym zastosowanie niższej stawki czynszu
może nastąpić począwszy od 4 miesiąca istnienia tych utrudnień, do dnia ich ustania,
„2) nie więcej niż o 90 % w stosunku do stawek
osiąganych w obrocie rynkowym – w następujących przypadkach:
„a) gdy przedmiotem dzierżawy są grunty pod
stawami z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe,
„b) gdy nieruchomość lub jej część jest wydzierżawiana lub wynajmowana:
„- w celu prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności: charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej,
oświatowej, naukowej, badawczo - roz-
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wojowej, wychowawczej, sportowej lub
turystycznej,
„- organizacjom pożytku publicznego na
cel prowadzonej działalności pożytku
publicznego,
„ - instytucjom kultury,
„3) nie więcej niż o 99 % w stosunku do stawek
osiąganych w obrocie rynkowym w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana przeznaczona na cel
prowadzenia szkoły."
2) po § 16a dodaje się rozdział VIa w następującym
brzmieniu:
„Rozdział VIa Przepisy dotyczące pomocy publicznej
§ 16b.
1. Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
2. Pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, nie
udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
1) wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego
i dwóch poprzednich lat kalendarzowych przekroczyłaby
kwotę
stanowiącą
równowartość
200.000 euro, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą
w sektorze transportu drogowego i wartość tej
pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę
w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch
poprzednich lat kalendarzowych przekroczyłaby
kwotę stanowiącą równowartość 100.000 euro,
3) przedsiębiorca otrzymał pomoc, inną niż pomoc de
minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego
samego projektu inwestycyjnego, a udzielenie bonifikaty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej intensywności tej pomocy,

Poz. 6070,6071

4) przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
3. Przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie pomocy
de minimis na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem
o udzielenie tej pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311) - na formularzu, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, oraz sprawozdań
finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. "
§ 2. Przepis § 15 ust. 3 pkt 1 uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale, stosuje się również w przypadku, gdy utrudnienia
wskazane w tym przepisie istniały przez co najmniej
3 kolejne miesiące przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i istnieją nadal w dniu jej wejścia w życie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

6070
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UCHWAŁA NR XV/171/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Narutowicza i ul. Najņwiĉtszej
Panny Marii w Tarnowie
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.1Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34,
poz. 170 i Nr 94 poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337.

§ 1.
1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody lipę drobnolistną (Tilia cordata) o obwodzie 161 cm, rosnącą
przy zabytkowym kościele p.w. Matki Bożej Szkaplerznej na działce nr 130, obręb 253 w Tarnowie
przy ul. Narutowicza i ul. Najświętszej Panny Marii.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje
z powodu utraty wartości przyrodniczych, ze względu
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na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.

Poz. 6071,6072,6073,6074

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR XV/172/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jesionu wyniosłego rosnącego przy ul. Sanguszków w Tarnowie
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 1Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie 342 cm, rosnący
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34,
poz. 170 i Nr 94 poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337.

na działce nr 81/1, obręb 266 w Tarnowie przy
ul. Sanguszków.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje
z powodu realizacji inwestycji celu publicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR XV/173/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dĉbu szypułkowego przy ul. Heleny Marusarz w Tarnowie
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.1) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się pomnikiem przyrody dąb szypułkowy
(Quercus robur L.) o obwodzie 435 cm, zlokalizowany
na działce nr 75/1, obręb 210, położonej przy ul. Heleny Marusarz 106 w Tarnowie.
2. Organem sprawującym nadzór dla pomnika przyrody
określonego w ust. 1 pozostaje Prezydent Miasta
Tarnowa.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony wyżej wymienionego drzewa są:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34,
poz. 170 i Nr 94 poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337.
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1) utrzymanie we właściwym stanie tworu przyrody,
2) ochrona zieleni w mieście,
3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec
przyrody.
§ 3. W odniesieniu do ustanowionego pomnika
przyrody wprowadza się zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzewa,
3) umieszczania na drzewie tablic reklamowych.
§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562
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UCHWAŁA NR XV/182/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 3 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Somatycznie Chorych im. Ņwiĉtego Brata Alberta w Tarnowie
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 12401), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/891/2006
Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej
dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie

(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 547, poz. 3477, z 2007 r. Nr 481,
poz. 3180 i z 2011 r. Nr 390, poz. 3465), w § 4 dodaje się
ust. 5 w brzmieniu:
„5. W strukturze Domu funkcjonuje ośrodek wsparcia Dzienny Dom Pobytu.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726,
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39127 –

Poz. 6074

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 562

– 39128 –

Poz. 6074

• 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 należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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