DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 564

Kraków, dnia 5 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
6098
6099

–
–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

39227

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia ceny
skupu şyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

39240

6100

–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budşetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.

39240

6101

–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2012 rok.

39248

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

39251

Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa

39255

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

39257

Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia średniej ceny skupu şyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy w 2012 roku.

39273

Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Biskupice.

39273

Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia
2011 roku.

39274

Rady Gminy Gorlice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice

39282

Rady Gminy Gorlice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Gorlice

39283

Rady Gminy Gorlice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego

39285

Rady Gminy Gorlice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na rok 2011.

39297

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

39302

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia średniej ceny sprzedaşy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2012 rok

39302

6102
6103

6104
6105

6106

6107

6108
6109

6110

6111
6112
6113

–
–

–
–

–

–

–
–

–

–
–
–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
6114
6115

6116

6117

–
–

–

–

– 39226 –

Poz. 6098

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obnişenia średniej ceny skupu şyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok

39302

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla
osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny dla osób prawnych

39303

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróşniającym sie osiągnięciami w działalności sportowej

39324

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaşy mieszkań komunalnych

39324

6118

–

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian uchwały
budşetowej Gminy Kęty na rok 2011

39324

6119

–

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. W sprawie nadania
nazwy ronda połoşonego w Myślenicach .

39327

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na
rok 2012

39329

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości.

39329

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Myślenice na rok 2012.

39336

6120

6121

6122

–

–

–

6123

–

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

39337

6124

–

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

39338

6125

–

Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie:
obnişenia średniej ceny skupu şyta do celów podatku rolnego na 2012 r.

39339

6126

–

Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski z dnia 24 listopada 2011 r. określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
na 2012 rok, a takşe ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

39339

Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na 2012 rok

39340

Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały budşetowej na 2011r.

39344

6127

6128

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39227 –

Poz. 6098

6098
6098

UCHWAŁA NR XVI/115/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie: okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy ,
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Alwerni
uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach (INRL 1)
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
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 powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/281/2005 Rady
Miejskiej w Alwerni, z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie: wzorów informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39228 –

Poz. 6098
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 listopada 2008 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39229 –

Poz. 6098

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39230 –

Poz. 6098

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39231 –

Poz. 6098

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39232 –

Poz. 6098
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 listopada 2008 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39233 –

Poz. 6098

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39234 –

Poz. 6098

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39235 –

Poz. 6098
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 listopada 2008 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39236 –

Poz. 6098

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39237 –

Poz. 6098

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39238 –

Poz. 6098
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 listopada 2008 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39239 –

Poz. 6098

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek
6098

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39240 –

Poz. 6099,6100

6099
6099

UCHWAŁA NR XVI/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
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 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 4 ust. 1,
art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ), - Rada
Miejska w Alwerni uchwala co następuje:
§ 1.
1. Obnişa się średnią cenę skupu şyta za pierwsze trzy
kwartały 2011r. ustaloną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 19 paŝdziernika 2011r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (M.P.

z dnia 25 paŝdziernika 2011r. Nr 95 , poz. 969) - do
kwoty 39,90 zł za 1 dt.
2. Obnişona do kwoty 39,90 zł średnia cena skupu şyta
stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego na rok
2012 na terenie Gminy Alwernia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Alwernia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

6099

6100
6100

UCHWAŁA NR XVI/126/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
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 póŝniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212
i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada
Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu gminy Alwernia na 2011 r. – jak w tabeli Nr 1 do
uchwały.

§ 3. Załącznik do uchwały budşetowej Gminy Alwernia na rok 2011 „ Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budşetu gminy Alwernia na rok
2011” przyjmuje brzmienie załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków
majątkowych budşetu – jak w tabeli Nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI/126/2011
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2011
Dział

Rozd.

Nazwa

600
60014
b
700
70005

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki majątkowe tym:
-wydatki na inwestycje
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

Kwota
zmniejszenia zwiĉkszenia
347 613,00
347 613,00
347 613,00
347 613,00
1 380,00
1 380,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

a

801
80101
a

b
80104
a

80110
a

854
85401
a

900
90001
b
921
92109
a

– 39241 –

w tym:
wydatki bieşące w tym:
jednostek budşetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieşące w tym:
jednostek budşetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe tym:
-wydatki na inwestycje
Przedszkola
w tym:
wydatki bieşące w tym:
jednostek budşetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
w tym:
wydatki bieşące w tym:
jednostek budşetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Ņwietlice szkolne
w tym:
wydatki bieşące w tym:
jednostek budşetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
wydatki majątkowe tym:
-wydatki na inwestycje
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice, kluby
w tym:
wydatki bieşące w tym:
dotacje na zadania bieşące
OGÓŁEM

Poz. 6100

1 380,00
1 380,00
1 380,00
288 983,00
171 423,00
156 423,00
155 538,00
111 088,00
44 450,00
885,00
15 000,00
15 000,00
41 230,00
41 230,00
40 710,00
23 710,00
17 000,00
520,00
76 330,00
76 330,00
75 940,00
75 940,00
390,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
16 300,00
16 300,00

347 613,00

16 300,00
16 300,00
347 613,00

Objaņnienie:
zmniejszenie:
remont drogi powiatowej nr 1026K-ulica Chrzanowska w Regulicach i drogi powiatowej nr 1056K- ulica Prusa
w Alwerni - pomoc finansowa 347 613,00
zwiększenie:
remont przyłącza wodociągowego - kotłownia Regulice 1 380,00
oświata - podwyşki płac i wydatki rzeczowe 274 933,00
modernizacja sali gimnastycznej - Sz.P. Okleśna 15 000,00
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Regulice 40 000,00
SOK - Zespół „Krakowiaczek” 16 300,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39242 –

Poz. 6100
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI/126/2011
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2011
Dział
010

Rozd.
01008

01095

600
60013

60014

60016

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne w tym:
inwestycje
projekt odwodnienia terenu komunalnego Grojec k/Kalęby
Pozostała działalnoņć w tym:
inwestycje
przebudowa dróg rolniczych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie w tym:
inwestycje
modernizacja drogi nr 780 Kraków - Chełmek etap II - pomoc finansowa
przebudowa skrzyşowania DW 780 z droga powiatową nr 1021 K oraz odcinka
drogi powiatowej nr 1021 K w Kwaczale - pomoc finansowa
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła pomoc finansowa
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Kwaczała pomoc finansowa
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości PorebaŞegoty - pomoc finansowa
budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości
Porębie - Şegoty - projekt - pomoc rzeczowa
Drogi publiczne powiatowe w tym:
inwestycje
projekt chodnika w ciągu ulicy Bartosza Głowackiego w Grojcu wzdłuş drogi
powiatowej - pomoc fianansowa
przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1022K - ul. Belwender - pomoc
finansowa
przebudowa skrzyşowania DW 780 z drogą powiatową nr 1021 K oraz odcinka
drogi powiatowej nr 1021 K w Kwaczale - pomoc finansowa
przywrócenie przeprawy promowej na rzece Wiśle znajdującej się w ciągu drogi
powiatowej nr 1774 K Spytkowice - Poręba-Şegoty - pomoc finansowa
remont drogi powiatowej nr 1026K - ulica Chrzanowska w Regulicach - pomoc
finansowa
Drogi publiczne gminne w tym:
inwestycje
kanalizacja ul. Jurajska Alwernia
przebudowa - ul. Leśna Alwernia
zjazd z drogi gminnej przy ul. M.S. Curie w Alwerni
projekt drogi przy ul. Evron-Wiosenna Alwernia
przebudowa chodnika przy ul. Kasztanowej w Alwerni
budowa chodnika przy ul. Evron Alwernia
przebudowa ul. Miła Brodła
przebudowa ul. Słowiańska Brodła
przebudowa ul. Grzybowa Brodła
przebudowa ul. Dolna Grojec
budowa parkingu k. cmentarza Grojec
projekt odwodnienia ul. Na Brandyskę Grojec
projekt odwodnienia ul. Lazurowa w Kwaczale
projekt budowy chodnika przy ul. Kwiatowej w Kwaczale
przebudowa - ul. Stochla Kwaczała
przebudowa ul. Jagodowa Kwaczała
przebudowa ul. Skalna Kwaczała

Kwota
70 300,00
12 900,00
12 900,00
57 400,00
57 400,00
1 533 356,53
428 850,00
134 750,00
48 100,00
69 500,00
62 000,00
88 500,00
26 000,00
512 500,00
32 500,00
200 000,00
65 000,00
15 000,00
200 000,00
592 006,53
80 810,00
7 000,00
40 000,00
15 000,00
25 000,00
15 700,00
19 231,90
4 000,00
4 000,00
19 231,90
16 100,00
5 000,00
27 200,00
10 000,00
15 000,00
19 231,90
15 000,00
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przebudowa ul. Zielona Kwaczała
przebudowa ul. Akacjowa Kwaczała
przebudowa droga Strug Mirów
przebudowa drogi - Mirów
przebudowa rowu przy drodze Nieporaz
budowa chodnika k. stadionu Okleśna
przebudowa przepustu na drodze Podłęşe - Kamień
przebudowa droga Biskowa Podłęşe
przebudowa drogi na Potok Poręba Ş.
przebudowa chodnik ul. Jana Pawła II Regulice
przebudowa ul. Transportowa Regulice
przebudowa droga Mierzejewski Ŝródła
przebudowa ul. Piaskowa Kwaczała
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami w tym:
zakupy inwestycyjne
zakup gruntów na rzecz gminy
inwestycje
doposaşenie placu zabaw - Alwernia
projekt - rewitalizacja Rynek Alwernia
adaptacja domu ludowego w Grojcu
modernizacja domu ludowego w Kwaczale - 'Odnowa centrum Kwaczały - zagospodarowanie placu przed domem ludowym"
projekt zagospodarowania terenu (trójkąt) Poręba- Şegoty
Działalnoņć usługowa
Cmentarze w tym:
inwestycje
cmentarz Alwernia
wykonanie chodnika na cmentarzu w Alwerni
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
zakupy inwestycyjne
zakup samochodu osobowego wraz z wideorejestratorem dla potrzeb Komendy
Powiatowej Policji w Chrzanowie - pomoc finansowa
Ochotnicze straże pożarne
zakupy inwestycyjne
dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych OSP Alwernia
dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych OSP Brodła
dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych OSP Grojec
dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych OSP Regulice
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
inwestycje
szkoła Alwernia - hala sportowa
montaş urządzeń na szkolnych placach zabaw
projekt zagospodarowania boiska przy Sz.P. w Brodłach
projekt zagospodarowania boiska przy Sz.P. w Brodłach
szkoła Okleśna - modernizacja sali gimnastycznej
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii w tym:
inwestycje
monitoring

Poz. 6100
20 000,00
22 000,00
9 596,77
4 600,00
17 873,89
24 231,90
25 000,00
8 539,01
22 000,00
49 231,90
25 000,00
7 427,36
19 000,00
748 239,00
748 239,00
50 000,00
10 000,00
48 800,00
39 000,00
595 439,00
5 000,00
47 250,00
47 250,00
12 250,00
35 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
27 200,00
15 000,00
15 000,00
12 200,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
5 000,00
1 951 319,31
1 951 319,31
1 885 000,00
32 500,00
4 500,00
4 500,00
24 819,31
70 000,00
40 000,00
40 000,00
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Poz. 6100

Pozostała działalnoņć
inwestycje
modernizacja budynku stowarzyszenia Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata
Alberta w Jaworznie Filia w Chrzanowie - pomoc finansowa dla powiatu
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód w tym:
inwestycje
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Regulice
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Oņwietlenie ulic, placów i dróg w tym:
inwestycje
budowa oświetlenia - Alwernia
budowa oświetlenia ul. Podwale Regulice
budowa oświetlenia skrzyşowanie Kwaczała
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice, kluby w tym:
inwestycje
świetlica Poręba-Şegoty
świetlica Podłęşe
świetlica Mirów
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
inwestycje: ochrona zabytków - dotacja - odbudowa Klasztoru OO. Bernardynów
w Alwerni
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe w tym inwestycje:
boisko - Brodła
boisko - Regulice
ogółem

30 000,00
30 000,00
4 301 598,00
4 239 598,00
4 239 598,00
4 032 381,48

62 000,00
30 000,00
20 000,00
12 000,00
149 632,90
32 132,90
19 231,90
720,00
12 181,00
117 500,00
117 500,00
28 150,00
28 150,00
8 150,00
20 000,00
8 935 045,74

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

Załącznik
do uchwały Nr XVI/126/2011
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 listopada 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2011
Dział

Rozd.

600
60013

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne
wojewódzkie

dla jednostek
sektora finansów
publicznych
915 350,00
402 850,00

dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych na modernizację
drogi nr 780 Kraków - Chełmek
etap II

134 750,00

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
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dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych na przebudowę
skrzyşowania DW 780 z drogą
powiatową nr 1021 K oraz odcinka
drogi powiatowej nr 1021 K
w Kwaczale
dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
780 w miejscowości Brodła
dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
780 w miejscowości Kwaczała
dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
780 w miejscowości PorębaŞegoty
60014

Drogi publiczne
powiatowe

Poz. 6100
48 100,00

69 500,00

62 000,00

88 500,00

512 500,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na przebudowę mostu
w ciągu drogi powiatowej nr
1022K - ul. Belwender
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na przebudowę skrzyşowania DW 780 z drogą powiatową nr 1021 K oraz odcinka drogi
powiatowej nr 1021 K w Kwaczale
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na projekt chodnika
w ciągu ulicy Bartosza Głowackiego w Grojcu wzdłuş drogi powiatowej
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na przywrócenie przeprawy promowej na rzece Wiśle
znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1774 K Spytkowice Poręba-Şegoty
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na remont drogi powiatowej nr 1026K-ulica Chrzanowska
w Regulicach

200 000,00

65 000,00

32 500,00

15 000,00

200 000,00
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Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji

34 000,00

15 000,00

Ochotnicze straże
pożarne

12 200,00
dotacja celowa dla OSP Alwernia
na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych
dotacja celowa dla OSP Brodła na
zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych
dotacja celowa dla OSP Grojec na
zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych
dotacja celowa dla OSP Regulice
na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych

75421

Zarządzanie kryzysowe

80104

Oņwiata
i wychowanie
Przedszkola

85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

2 400,00

2 400,00

5 000,00

19 000,00

31 200,00

dotacje celowe na realizację zadań
bieşących dla Gminy Liszki - zwrot
kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu
dotacje celowe na realizację zadań
bieşących dla Gminy Zabierzów zwrot kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu
dotacje celowe na realizację zadań
bieşących dla Gminy Chrzanów zwrot kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu
851

2 400,00

19 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań bieşących na utrzymanie Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego

801

12 200,00

15 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na zakup samochodu
osobowego wraz
z wideorejestratorem dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji
w Chrzanowie

75412

Poz. 6100

31 200,00
10 500,00

8 000,00

12 700,00

36 500,00
6 500,00

90 000,00
90 000,00
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dotacje celowe na realizację zadań
bieşących dla Gminy Jaworzno współfinansowanie kosztów
utrzymania Ośrodka Profilaktyki
Uzaleşnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeŝwych
dotacje celowe na realizację zadań
bieşących z zakresu profilaktyki
przeciwalkoholowej zlecanych
innym podmiotom
85195

Pozostała działalnoņć

92109

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

Biblioteki

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

92605

127 500,00

378 300,00

367 000,00
367 000,00

127 500,00

dotacja celowa na dofinansowanie
prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych zlecanych innym podmiotom
dotacja celowa na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych zlecanych innym
podmiotom
926

30 000,00

378 300,00

dotacja podmiotowa dla MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej
w Alwerni
92120

90 000,00

745 300,00

dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury
w Alwerni
92116

6 500,00

30 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych - modernizacja budynku stowarzyszenia Hospicjum
Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie Filia w Chrzanowie

921

Poz. 6100,6101

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

10 000,00

117 500,00

185 500,00
185 500,00
dotacje celowe na realizację zadań
bieşących z zakresu kultury fizycznej zlecanych innym podmiotom
RAZEM
OGÓŁEM

185 500,00

1 762 350,00
415 200,00
2 177 550,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

6100
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Poz. 6101

6101
6101

UCHWAŁA NR XVI-123-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalnoņć pożytku publicznego na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
Rada Miejska w Andrychowie uchwala co nastĉpuje:

blicznego na 2012 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy
Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku puZałącznik
do uchwały Nr XVI-123-11
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Program współpracy Gminy Andrychów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnoņć pożytku
publicznego na rok 2012
Przyjmując niniejszy program, Rada Miejska
w Andrychowie deklaruje wolę kontynuowania przez
Gminę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraşa intencję
realizacji zadań Gminy, w zakresach gdzie jest to moşliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi. Współdziałanie to
ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych wskazuje na moşliwość lepszego zaspokajania
potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu
i tych organizacji.
Niniejszy program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność poşytku
publicznego, wyraşających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszej Gminy i jej mieszkańców.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy
Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego na rok 2012, zwanym dalej Programem, jest
mowa o:
-

-

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234,
poz.1536 z póŝn.zm.),
organizacjach pozarządowych – rozumie się
przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu

-

-

-

-

art. 3 ust. 2 ustawy i inne podmioty prowadzące
działalność poşytku publicznego wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy,
zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania w obszarach określonych w art. 4 ustawy,
działalnoņci pożytku publicznego – rozumie się
przez to działalność poşytku publicznego
w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy,
otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to
tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, o którym mowa w art. 11
ust. 2 ustawy,
Gminie – rozumie się przez to Gminę Andrychów,
Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza
Andrychowa,
Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza
Gminy Andrychów,
wydziałach i jednostkach merytorycznych – rozumie się przez to Wydziały Urzędu Miejskiego
w Andrychowie oraz jednostki organizacyjne
Gminy Andrychów,
dotacji – rozumie się przez to dotację
w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póŝn. zm.)
Komisji Konkursowej – rozumie się przez to komisję, o której mowa w art. 15 ust. 2a ustawy.
§ 2.

1. Program reguluje współpracę między Gminą Andrychów a organizacjami pozarządowymi w zakresie
planowania, inicjowania i realizacji zadań publicznych na terenie Gminy, na rzecz jej mieszkańców.
2. Program dotyczy organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców, których cele statutowe przewidują realizowanie działalności poşytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Andrychów.
3. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39249 –

Rozdział 2
CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ANDRYCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

-

§ 3.
1. Celem głównym Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań, pozwalających włączyć
organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz wola kształtowania długookresowej współpracy z tymi organizacjami.
2. Wyznacza się następujące cele szczegółowe Programu:
-

-

zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności
i efektywności;
kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
a) rozwijanie poczucia przynaleşności do społeczności lokalnej Gminy,
b) zwiększenie udziału mieszkańców Andrychowa w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
d) organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw
społecznych na rzecz rozwoju Gminy i więzi
lokalnych,
e) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
f) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz Gminy i jej mieszkańców,
wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców;
realizacja
zadań
publicznych
określonych
w ustawie, dotyczących obszarów wymienionych w Programie;
poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających
świadomość społeczeństwa obywatelskiego;
umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi;
integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
Rozdział 3
ZASADY WSPÓŁPRACY.

§ 4. Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami
pozarządowymi odbywa się na zasadach:
-

-

partnerstwa - organizacje jako równoprawni
partnerzy Gminy, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, ich rozwiązywaniu oraz wykonywaniu zadań publicznych;
pomocniczoņci - zgodnie z którą Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi umoşli-

-

-

-
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wiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
efektywnoņci
w myśl
której
Gmina
i organizacje pozarządowe wspólnie dąşą do
osiągnięcia moşliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;
jawnoņci - zgodnie z którą Gmina udostępnia
współpracującym z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić
przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych;
suwerennoņci stron - oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezaleşności względem
siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym naleşących do sfery zadań publicznych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
uczciwej konkurencji - w myśl której Gmina
i organizacje pozarządowe zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na
równym traktowaniu wszystkich podmiotów
ubiegających się o moşliwość realizacji zadań
publicznych.

Rozdział 4
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY GMINY
ANDRYCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2012 ROKU.

WYSOKOŅĆ ŅRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĈ ZADAŃ PUBLICZNYCH.
§ 1.
1. Gmina Andrychów współpracuje z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze zadań
publicznych, które zostały wymienione szczegółowo
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
2. W 2012 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą priorytetowe zadania publiczne w wymienionym nişej zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom społecznym,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) nauki, szkolnictwa wyşszego, edukacji, oświaty
i wychowania,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
8) turystyki i krajoznawstwa,
9) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym
rozwoju przedsiębiorczości,
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10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
11) ochrony i promocji zdrowia,
12) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagroşonych
zwolnieniem z pracy.
3. Na realizacjĉ Programu planuje siĉ ņrodki w wysokoņci 1.000.000,00 zł.
Wysokość środków moşe ulec zmianie.
Rozdział 5
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY.
§ 6. Program będzie realizowany w następujący
sposób:
1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury
Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
2. w zakresie przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom społecznym - przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie,
3. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Andrychowie,
4. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu
Miejskiego w Andrychowie,
5. w zakresie nauki, szkolnictwa wyşszego, edukacji,
oświaty i wychowania - przez Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
6. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - przez Wydział Turystyki, Sportu i Kultury
Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
7. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego - przez Wydział Turystyki,
Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
8. w zakresie turystyki i krajoznawstwa - przez Wydział
Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego
w Andrychowie,
9. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - przez
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Andrychowie,
10. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroşonych
zwolnieniem z pracy - przez Wydział Strategii
i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
11. w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka - przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
12. w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
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Rozdział 6
FORMY i WARUNKI WSPÓŁPRACY.
A. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
§ 7.

1. W ramach współpracy finansowej Burmistrz zleca
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, poprzez powierzenie bądŝ wsparcie ich
wykonania wraz z udzieleniem dotacji, odpowiednio
na finansowanie bądŝ dofinansowanie realizacji zadań.
2. Podstawowym trybem zlecania wykonania zadań
publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.
3. Na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz moşe
zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert, pod warunkiem spełnienia
warunków określonych w art. 19a ust. 1 ustawy.
4. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy
złoşyć ofertę realizacji zadań publicznych równieş takich, które dotychczas były realizowane w inny sposób, w tym przez administrację samorządową. Tryb
postępowania w takim przypadku określa art. 12
ustawy.
5. Otwarte konkursy ofert ogłasza Burmistrz.
6. Burmistrz określa kaşdorazowo w ogłoszeniu konkursowym szczegółowe warunki konkursu.
7. Otwarte konkursy ofert rozstrzyga Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowych, powoływanych w trybie i działających według zasad określonych w rozdziale 7.
8. Zlecone zadania publiczne realizowane są na podstawie umów, zgodnie z ich zapisami.
9. Prawidłowość realizacji zadań publicznych, a w szczególności ich zgodność z zapisami umów, podlega
kontroli wydziałów i jednostek merytorycznych.
10. Podstawą rozliczenia dotacji jest wykonanie zadania
publicznego w zakresie i w terminach określonych
w umowie, odpowiednie udokumentowanie poszczególnych działań oraz wydatków związanych
z ich realizacją, a takşe złoşenie w wydziale bądŝ
jednostce merytorycznej sprawozdania z wykonania
zadania.
B. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA.
§ 8. Gmina Andrychów podejmuje współpracę
z organizacjami w formie:
-

-

udostępniania lokali na spotkania, szkolenia, konferencje;
współpracy z organizacjami w zakresie pozyskiwania przez nie z róşnych ŝródeł środków finansowych;
wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
w szczególności poprzez publikowanie informacji
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Andrychowie;
organizowania szkoleń i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom;
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promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji;
udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej
z partnerami o podobnym profilu działania;
aktualizowania internetowej bazy danych organizacji mających siedzibę na terenie Gminy.

5. Sekretarz Gminy moşe pozyskać informacje od podmiotów Programu na temat jego realizacji.
6. Miernikami realizacji efektywności Programu są:
-

Rozdział 7
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.

-

§ 9.
1. Komisje Konkursowe kaşdorazowo powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

-

2. Komisje konkursowe:
- dokonują oceny formalnej i merytorycznej złoşonych ofert;
- proponują wysokość dotacji na finansowanie bądŝ
dofinansowanie realizacji ofert ocenionych pozytywnie;
- uzasadniają wybór bądŝ odrzucenie kaşdej oferty
w oparciu
o zasady
określone
w ogłoszeniu
o konkursie.
Rozdział 8
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU.

8. Burmistrz w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedkłada Radzie Miejskiej w Andrychowie sprawozdanie
z realizacji Programu i podaje je do publicznej wiadomości.
Rozdział 9
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY ANDRYCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania
publicznego wykonywanego przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie.

3. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieşąco – za pośrednictwem Sekretarza, który następnie przedstawi je
Burmistrzowi.
4. Wydziały i jednostki merytoryczne opracowują informacje niezbędne do wyznaczenia mierników realizacji efektywności Programu i przekazują je Sekretarzowi w terminie do dnia 1 marca 2012 roku. Wydziały i jednostki merytoryczne przedkładają równieş Sekretarzowi propozycje zadań publicznych do realizacji
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2013.

liczba otwartych konkursów ofert,
liczba ofert złoşonych w ramach otwartych konkursów,
liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,
wysokość kwot udzielonych dotacji,
liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy w oparciu
o dotacje,
liczba umów niezrealizowanych,
łączna wysokość środków finansowych zaangaşowanych przez organizacje na realizację zadań publicznych na rzecz Gminy,
liczba zadań wykonanych wspólnie z organizacjami
pozarządowymi.

7. Monitoring Programu będzie dokonany na podstawie
porównania wartości mierników wyszczególnionych
w ust. 6 za rok 2012 do ich poziomu za rok 2011 oraz
analizy realizacji celu głównego i celów szczegółowych.

§ 10.

2. Monitoring Programu polega na zbieraniu opinii,
wniosków, uwag oraz propozycji wnoszonych przez
podmioty Programu.
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§ 11.
1. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Andrychów - na spotkaniu w dniu 17 listopada 2011r.
2. Projekt Programu został równieş umieszczony na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, z adnotacją o moşliwości przekazywania
uwag i spostrzeşeń w formie elektronicznej na adres
grazyna.loboda@um.andrychow.pl lub telefonicznie
pod nr 33 842 99 04.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

6101
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UCHWAŁA NR XVIII/95/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 paŝdziernika 2011 r. w sprawie stawek podatku od środ-
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ków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.
Nr 95, poz. 962) i obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 paŝdziernika 2011 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Biskupice uchwala, co nastĉpuje :
§ 1. Wysokość stawek podatkowych od środków
transportowych na terenie Gminy Biskupice wynosi
rocznie :
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyşej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie: 600,00 zł,
2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyşej 5,5 tony do 9 ton
włącznie: 830,00 zł,
3) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyşej 9 ton do mniej niş 12
ton włącznie: 1.120,00 zł,
4) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie: 1.230,00 zł,
5a) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyşej 8 ton i ponişej 12 ton:
1.340,00 zł,
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały,
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
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od 7 ton do 10 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego: 680,00 zł,
7a) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyşej 10 ton do ponişej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego: 790,00 zł,
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku
określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
9) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej
niş 30: 1.050,00 zł,
9a) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej
lub wyşszej niş 30: 1.860,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXI/441/10 z dnia 09
listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatków począwszy od 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/95/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/95/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/95/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
6102
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UCHWAŁA NR XVIII/96/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wysokoņci stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomoņci
i opłat lokalnych w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41
ust.
1 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142

poz. 1591 z póŝn. zm.) art 5 ust. 1, art. 6 ust.12, art. 19
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
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z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 paŝdziernika 2011r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,24 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,29 zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zając Józefa
Szwed Bernadeta
Kyrc Stanisław
Turek Dariusz
Michalik Maria
Jamka Adam
Masior Lucyna
Korta Dorota
Piech Anna
Kulma Ryszard
Mróz Monika
Tańcula Zbigniew
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przez organizacje poşytku publicznego - 7,02 zł od
1m2 powierzchni uşytkowej;

2. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych;
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego - 0,28 zł od
1 m2 powierzchni.
§ 2.
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:

na terenie sołectwa Biskupice
na terenie sołectwa Bodzanów
na terenie sołectwa Jawczyce
na terenie sołectwa Łazany
na terenie sołectwa Przebieczany
na terenie sołectwa Sławkowice
na terenie sołectwa Sułów
na terenie sołectwa Szczygłów
na terenie sołectwa Trąbki
na terenie sołectwa Zborówek
na terenie sołectwa Zabłocie
na terenie sołectwa Tomaszkowice

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za
inkaso bieşących i zaległych naleşności z tytułu podatków.

8. Jeşeli termin określony w ust. 7 przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, dniem wpłaty jest następny po nim dzień roboczy.

4. Podstawę do ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego
stanowią kwoty zainkasowane przez inkasentów osobiście i wpłacone do Urzędu Gminy Biskupice.

9. Wypłata wynagrodzenia za inkaso powinna nastąpić
w terminie do 30 dni od daty rozliczenia danej raty
przez inkasenta.

5. Wynagrodzenie oblicza się w stosunku procentowym
od kwot stanowiących podstawę jego ustalenia.
6. Ustala sięwysokość stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso jako 5% dla inkasentów prowadzących pobór podatków, o których mowa w ust. 1 w
drodze inkasa.
7. Inkasent wpłaca w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupice pobrane podatki, o których mowa w § 1 w następnym dniu po
ustawowym terminie, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
1
2
3
4

Zając Józefa
Szwed Bernadeta
Kyrc Stanisław
Turek Dariusz

§ 3.
1. Określa się stawkę opłaty targowej, której wysokość
uzaleşniona jest od powierzchni zajmowanej na cele
handlowe w ten sposób, şe za zajęcie powierzchni do
2m2 wynosi 10,00 zł, a za kaşdy następny m2 powierzchni - 5,00 zł, lecz nie więcej niş 700,00 zł dziennie.
2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

na terenie sołectwa Biskupice
na terenie sołectwa Bodzanów
na terenie sołectwa Jawczyce
na terenie sołectwa Łazany
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7
8
9
10
11
12
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Michalik Maria
Jamka Adam
Masior Lucyna
Korta Dorota
Piech Anna
Kulma Ryszard
Mróz Monika
Tańcula Zbigniew
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na terenie sołectwa Przebieczany
na terenie sołectwa Sławkowice
na terenie sołectwa Sułów
na terenie sołectwa Szczygłów
na terenie sołectwa Trąbki
na terenie sołectwa Zborówek
na terenie sołectwa Zabłocie
na terenie sołectwa Tomaszkowice

4. Ustala się wysokość stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej jako 50% od zainkasowanych kwot.
5. Opłata targowa podlega wpłaceniu w dniu zajęcia
powierzchni na cele targowe.
6. Pobrane opłaty inkasent jest zobowiązany w ciągu
2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupice.
7. Wypłata wynagrodzenia za inkaso powinna nastąpić
w terminie do 30 dni od daty wpłaty przez inkasenta.

poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych
w drodze inkasa.
§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków
i opłat lokalnych począwszy od 2012 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg

§ 5. Traci moc uchwała nr LXI/440/10 Rady Gminy
Biskupice z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie wysokości
stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia
6103

6104
6104

UCHWAŁA NR XVIII/97/11
RADY GMINY BISKUPICE
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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.),
w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póŝn.
zm).
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku
rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku
leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1),
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/439/05 Rady
Gminy Biskupice z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy.
§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie począwszy od 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/97/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/97/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/97/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/97/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Barbara Szeląg
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVIII/97/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/97/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR XVIII/98/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawĉ do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika 2011r. w sprawie średniej
ceny skupu şyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969).
§ 1. Obnişa się cenę skupu şyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika 2011r.
w sprawie średniej ceny skupu şyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 55,00 za 1 dt. - przyjmowaną jako podstawę do obli-

czenia podatku rolnego na obszarze gminy Biskupice
w 2012 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie począwszy od
2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR XVIII/100/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Gminy Biskupice
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale X/47/11 Rady Gminy Biskupice
z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Biskupice wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2. otrzymuje brzmienie: „
1. Opłacie
podlegają
usługi
opiekuńczowychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie,
które obejmują:
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
2) zajęcia dydaktyczne, w tym w szczególności: zajęcia sportowe i relaksacyjne, zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności, zajęcia zabawowe, zajęcia taneczne i inne zajęcia tematyczne.”;
2) § 3. ust.1 otrzymuje brzmienie: „Za świadczenia
przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bi-

skupice w czasie wykraczającym poza czas określony
w § 1 ustala się opłaty w wysokości:
1) 1,70 zł. za kaşdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
2) 1,70 zł. za kaşdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych”;
3) § 3. ust.2 otrzymuje brzmienie: „
1. Opłatę za świadczenia określone w § 3. ust.1
pkt.1 i 2 obnişa się o 10% za kaşde następne
dziecko danej rodziny, uczęszczające do przedszkola.
2. Opłatę za świadczenia określone w § 3. ust.1
pkt.1 i 2 obnişa się o 30 % za kaşde dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do przedszkola”.
4) § 3. ust. 3 skreślony.
5) § 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku
nieobecności dziecka, nie nalicza się opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli i şywienia”.
6) § 3. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Rodzic (opiekun
prawny) zobowiązany jest do wnoszenia opłat
określonych w § 3. ust.1 pkt.1 i 2 , oraz w ust. 5 w
terminie do 15 dnia kaşdego miesiąca, za dany
miesiąc z dołu. W przypadku, gdy ten dzień jest
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uwaşa się najblişszy dzień powszedni”.
7) § 3. ust. 8 skreślony.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
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Małopolskiego
nia 2012 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
6107
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Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR XVIII/103/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211
i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póŝ. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.

a) dochody bieşące o kwotę 289.145,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budşetu na rok 2011 o kwotę
340.815,19 zł w tym:
a) dochody bieşące o kwotę 144.750,16 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 196.065,03 zł
- jak ponişej:

1. Zwiększa się dochody budşetu na rok 2011 o kwotę
289.145,00 zł w tym:
Dział
1
010

Nazwa - Treņć
2

Zmniejszenia
3

Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
dochody bieżące :
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
(zwrot podatku VAT za rok 2010)

66 665,00
7 695,00

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§2330)
400

600

700

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną,
gaz i wodĉ
w tym:
dochody bieżące :
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
(odsetki)

58 970,00

100 000,00

6 650,00

100 000,00
100 000,00

6 650,00
6 650,00

Transport i łącznoņć
w tym:
dochody bieżące :
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
( kary umowne)
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na
realizację własnych zadań bieşących gmin (związków
gmin (§ 2030)

132 823,03

dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 6630)

132 823,03

Gospodarka mieszkaniowa
w tym:

Zwiĉkszenia
4
66 665,00

101 451,00
101 451,00
2 000,00

99 451,00

132 823,03
1 770,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

750

756

801

– 39275 –

dochody bieżące :
- wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie
wieczyste nieruchomości (§ 0470)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)

1 770,00

Administracja publiczna
w tym:
dochody bieżące :
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
(opłata za ksero, zwrot za rozmowy telefoniczne)

2 420,00

420,00
350,00
1 000,00

2 420,00
2 420,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
dochody bieżące :
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek rolny (§ 0320)
- podatek leśny (§ 0330)
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
- wpływy z oplaty skarbowej (§ 0410)
- wpływy z roşnych opłat (§ 0690)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat (§ 0910)
Oņwiata i wychowanie
w tym:
dochody bieżące :
- wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
- dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
(odszkodowanie z TUW, kara umowna)

853

Poz. 6107

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym:
dochody bieżące :
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego(§ 2007)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego(§ 2009)
dochody majątkowe:

76 270,00
76 270,00
41 000,00
3 000,00
500,00
10 000,00
9 270,00
2 000,00
10 500,00
42 000,00

33 919,00

42 000,00
17 000,00

33 919,00

700,00
25 000,00
7 500,00
25 719,00

65 992,16
2 750,16

2 337,64

412,52
63 242,00
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- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych ŝródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,
z wyłączeniem budşetu środków europejskich (§ 6298)

Poz. 6107

63 242,00

RAZEM DOCHODY
w tym:
a) dochody bieżące

340 815,19

289 145,00

144 750,16

289 145,00

b) dochody majątkowe

196 065,03

-

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budşetu gminy na rok 2011 o kwotę 215.566,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budşetu gminy na rok 2011 o kwotę 267.236,19 zł
- jak ponişej:

Dział
1
010

Rozdz.
2

Zmniejszenia
4

Rolnictwo i łowiectwo
01095

600
60013

60078

700
70078

750
75011

75022

756

Nazwa - Treņć
3

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieşące

Zwiĉkszenia
5
58 970,00
58 970,00
58 970,00

Transport i łącznoņć

196 065,03

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
a)wydatki majątkowe

196 065,03

99 451,00

196 065,03

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieşące

99 451,00

Gospodarka mieszkaniowa

15 500,00

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe

15 500,00

99 451,00

15 500,00

Administracja publiczna

5 888,00

Urzĉdy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieşące

4 500,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieşące

1 388,00

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

4 500,00

1 388,00

9 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
75647

801

– 39277 –

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należnoņci budżetowych
w tym:
a) wydatki bieşące

9 000,00
9 000,00

Oņwiata i wychowanie
80101

80104

80110

80114

853

25 000,00

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieşące

900
90004

926
92605

41 645,00
8 032,00
8 032,00

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieşące

25 000,00

1 696,00

25 000,00

1 696,00

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieşące

11 500,00
11 500,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
w tym:
a) wydatki bieşące
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

85395

Poz. 6107

20 417,00
20 417,00

2 750,16

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieşące

2 750,16

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

8 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieşące

8 000,00

2 750,16

8 000,00

Kultura fizyczna

20 533,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
a) wydatki bieşące

20 533,00
20 533,00

RAZEM WYDATKI
w tym:
a)wydatki bieżące

267 236,19

215 566,00

71 171,16

200 066,00

b)wydatki majątkowe

196 065,03

15 500,00

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.1 i 2
obejmują :
1) Zwiększenia planu wydatków bieşących o kwotę
200.066,00 zł z czego:
a) wydatków bieşących jednostek budşetowych
o kwotę 200.066,00zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 9.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych o kwotę
191.066,00 zł.

2) Zmniejszenia planu wydatków bieşących o kwotę
71.171,16 zł z czego:
a) wydatków bieşących jednostek budşetowych
o kwotę 63.421,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 11.199,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych o kwotę
52.222,00 zł.
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę
5.000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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c) wydatków
na
programy
finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

Dział
1
010

Rozdz.
2

Poz. 6107
zadań jednostki samorządu
o kwotę 2.750,16 zł
- jak ponişej:

Nazwa - Treņć
3

Zmniejszenia
4

Rolnictwo i łowiectwo
01095

600
60078

750
75011

75022

756

801

58 970,00

Transport i łącznoņć

99 451,00

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

99 451,00

58 970,00

58 970,00

99 451,00

99 451,00

Administracja publiczna

5 888,00

Urzĉdy wojewódzkie
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

4 500,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

1 388,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci
budżetowych
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
Oņwiata i wychowanie

80101

Zwiĉkszenia
5
58 970,00

Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowoņci prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75647

terytorialnego

Szkoły podstawowe

4 500,00
1 000,00
3 500,00

1 388,00

1 388,00

9 000,00

9 000,00
9 000,00
6 000,00
3 000,00

25 000,00

41 645,00
8 032,00

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6107

w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
80104

80110

80114

853

Przedszkola
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

900
90004

926
92605

8 032,00
25 000,00

1 696,00

25 000,00

1 696,00

25 000,00

1 696,00

Gimnazja
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

11 500,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

20 417,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85395

8 032,00

11 500,00

11 500,00

20 417,00
9 000,00
11 417,00

2 750,16

Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 750,16

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

8 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

8 000,00

2 750,16

8 000,00

8 000,00

Kultura fizyczna

20 533,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

20 533,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 533,00
4 199,00
11 334,00
5 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39280 –

RAZEM:
3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
15.500,00 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 15.500,00 zł.

Dział
1
600

Rozdz.
2

71 171,16

Nazwa - Treņć
3

Zmniejszenia
4
196 065,03

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki inwestycyjne

70078

Zwiĉkszenia
5

196 065,03
196 065,03

-przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz
z kanalizacją deszczową od skrzyşowania z drogą gminną
Biskupice-Pacówki-Trąbki nr 560022K do skrzyşowania
z drogą powiatową Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW 966
Wieliczka-Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 -2+334,50
-str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 - str. Prawa
- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966
Gospodarka mieszkaniowa

700

200 066,00

4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
196.065,03 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 196.065,03 zł.
- jak ponişej

Transport i łącznoņć
60013

Poz. 6107

132 823,03
63 242,00
15 500,00

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
w tym:
wydatki inwestycyjne

15 500,00
15 500,00

- odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających
miejsce w 2010r.

RAZEM:
§ 3. W Uchwale Budşetowej Gminy Biskupice na
2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku
(z póŝniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany w §6
pkt. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań

15 500,00

196 065,03

15 500,00

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
- jak ponişej:

Dochody
Dział

Rozdz.

Par.

Nazwa jednostki przekazującej dotacjĉ
Wyszczególnienie
Dochody
Zmniejszenia

Zwiĉkszenia

Województwo Małopolskie
010
01095
2330

Rolnictwo i lowiectwo

58 970,00

Pozostała działalnoņć

58 970,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na zadania bieşące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

58 970,00

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6107

Razem

58 970,00

Wydatki
Dział

Rozdz.

Nazwa - Treņć

1

2

3

010

Rolnictwo i łowiectwo
01095

Pozostała działalnoņć
w tym :
wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych

58 970,00

Razem

58 970,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/103/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 roku
1.

Wydatki
4
Zmniejszenia Zwiĉkszenia
58 970,00

Zwiĉksza siĉ plan dochodów
289.145,00 zł w tym:

o łączną

kwotĉ

1) W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” o łączną
kwotę 66.665,00 zł w tym:
* na podstawie umowy Nr VI/6/SR/11 z dnia
22.09.2011r.zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Biskupice
o kwotę 58.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont
dróg dojazdowych do pól - „Wzory”
w miejscowości Bodzanów o długości 468m.
* z tytułu wpływu z róşnych dochodów o kwotę
7.695,00 zł (zwrot podatku VAT za 2010 rok).
2) W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę
6.650,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego
regulowania opłat za zuşycie wody.
3) W dziale 600„ Transport i łączność” o łączną
kwotę 101.451,00 zł w tym:
* na
podstawie
umowy
Nr
WRIII.3121.1.4a.2011.DD z dnia 20.10.2011r. zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim
a Gminą Biskupice o kwotę 99.451,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
związanego z usuwaniem skutków klęsk şywiołowych z 2010 roku.
* z tytułu wpływu z róşnych dochodów o kwotę
2.000,00 zł (kary umowne)

58 970,00

58 970,00

4) W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”
o łączną kwotę 1.770,00 zł z tytułu wpływów
z dochodów bieşących m.in. za uşytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od nieterminowego regulowania naleşności i zwrotów kosztów
utrzymania budynków komunalnych.
5) W dziale 750 „ Administracja publiczna” o kwotę
2.420,00 zł z tytułu wpływu z róşnych dochodów
(opłaty za ksero, zwrot za rozmowy telefoniczne).
6) W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o łączną kwotę 76.270,00 zł
z tytułu wpływów z podatków i odsetek od nieterminowych wpłat.
7) W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o łączną
kwotę 33.919,00 zł w tym:
* z dochodów z najmu i dzierşawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
o kwotę 700,00 zł
* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych o kwotę 7.500,00 zł
*

z wpływów z róşnych dochodów o kwotę
25.719,00 zł (odszkodowanie z TUW, kara
umowna)

2. Zmniejsza siĉ plan dochodów o łączną kwotĉ
340.815,19 zł w tym:
1) W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę
100.000,00 zł
2) W dziale 600 „ Transport i łączność” o kwotę
132.823,03 zł.
3) W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o łączną
kwotę 42.000,00 zł
4) W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o łączną kwotę 65.992,16 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
3.

Zwiĉksza siĉ plan
215.566,00 zł w tym:

– 39282 –

wydatków o łączną

kwotĉ
2)

1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale
01095
„
Pozostała
działalność”
o kwotę
58.970,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi
„Wzory” w Bodzanowie.
2) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale
60078 „ Usuwanie skutków klęsk şywiołowych”
o kwotę 99.451,00 zł z przeznaczeniem na remont
dróg gminnych „ Do Dobranowic” oraz „DołkiSułów wieś”.
3) W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70078 „Usuwanie skutków klęsk şywiołowych” o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „ Odtworzenie budynków
mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce
w 2010r”.
4) W Dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną
kwotę 41.645,00 zł z przeznaczeniem na wydatki
bieşące.

oraz na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966 – 63.242,00 zł.
W dziale 750 „ Administracja publiczna”
o łączną kwotę 5.888,00 zł w tym w:
* rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie”
o kwotę 4.500,00 zł przeznaczoną na wydatki
bieşące
*rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)” o kwotę 1.388,00 zł przeznaczoną na wydatki bieşące.

3) W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” rozdziale 75647 „ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych” o kwotę 9.000,00 zł.
4) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale
80104 „Przedszkola” o kwotę 25.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków przeznaczonych na
zakup şywności.
5) W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” o kwotę 2.750,16 zł na realizację projektu „ Stawiam na siebie”
6) W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 8.000,00 zł
7) W dziale 926 „ Kultura fizyczna” rozdziale 92605
„ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”
o kwotę 20.533,00 zł.

4. Zmniejsza siĉ plan wydatków o łączną kwotĉ
267.236,19 zł w tym :
1)

Poz. 6107,6108

W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale
60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o łączną
kwotę 196.065,03 zł przeznaczoną na realizację
zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika
dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od
skrzyşowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki o nr 560022K do skrzyşowania
z drogą powiatową Trąbki- Niegowić o nr K 2019
przy DW 966 Wieliczka- Tymowa w m. Trąbki
odc. 040 km 1+376-2+334,50 – str. prawa; odc.
050 km 0+000-0+100-str. prawa” - 132.823,03 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg

6107

6108
6108

UCHWAŁA NR IX/71/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie gminy Gorlice
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z póŝn. zm. / , art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych / tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z póŝn. zm./ Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1. Ustala stawkę roczną podatku od nieruchomości :
1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 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 poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego - 0,16 zł od
1m² powierzchni,

2. od budynków lub ich czĉņci :
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m ² powierzchni uşytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym –10,24 zł od 1m² powierzchni uşytkowej ,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń –4,40 zł od 1m² powierzchni uşytkowej ,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 4,60 zł od
1m² powierzchni uşytkowej,
3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/266/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 paŝdziernika 2009 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Gorlice zmieniona uchwałą Nr IV/16/11
Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.

Poz. 6108,6109
§ 4.

1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 2012 roku.
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańców Gminy
Gorlice przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz sołectwach.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

6108

6109
6109

UCHWAŁA NR IX/72/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatków od ņrodków transportowych na terenie gminy Gorlice
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 , art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z póŝn.
zm.), art.8 i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.) Rada Gminy Gorlice
uchwala , co następuje:
§ 1. Ustala roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Gorlice w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/267/09 Rady
Gminy Gorlice z dnia 26 paŝdziernika 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Gorlice.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku naleşnego od 2012 roku .
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańców
Gminy Gorlice przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach .
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik
do uchwały Nr IX/72/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:
1.

od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton:

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie
powyżej 5,5t do 9t włącznie
powyżej 9t- poniżej 12t

Stawka okreņlona przez Radĉ gminy (w złotych )
600
750
1 000

2. od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton, w zaleşności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej
Mniej niż
niż

1.

2.

12
13

13
14

Stawki podatku od ņrodków transportowych (w złotych)

Oņ jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3.
Okreņlona przez Radĉ Gminy
Dwie osie
950
1 000

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

4.
Okreņlona przez Radĉ Gminy
1 000
1 050
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14
15

15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31
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1 050
1 100
Trzy osie
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
Cztery osie i wiĉcej
1 350
1 400
1 450
1 730
1 730

1 100
1 320
1 250
1 300
1 350
1 400
1 650
1 650
1 600
1 650
1 730
2 560
2 560

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 ton i ponişej 12 ton - 950 zł.
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyşszej niş 12 ton, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

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

Stawki podatku od ņrodków transportowych (w złotych)

Nie
mniej
niż /
* powyżej

Mniej
niż /
włącznie*

Oņ jedna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Okreņlona przez Radĉ Gminy

Okreņlona przez Radĉ Gminy

Dwie osie
12

18

1 050

1 250

18

25

1 150

1 350

25

31

1 250

1 450

31

*

1 480

2 030

1 480

2 030

36

36*

Trzy osie
12

36*

1 550

1 800

36*

40

1 650

1 850

1 800

2 660

40

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i ponişej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 400 zł.
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyşszą niş
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawki podatku od ņrodków transportowych (w złotych)

Nie
mniej niż/
powyżej*

Mniej
niż/
włącznie*

Oņ jedna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.

2.

3.

4.

Okreņlona przez Radĉ Gminy

Okreņlona przez Radĉ Gminy

Jedna oņ
12

18

450

500

18

25

500

550

550

650

25

Dwie osie
12

28

650

700

28

33

700

910

33

36

*

910

1 360

36*

38

1 150

1 360

1 220

1 780

38

Trzy osie
12

36

*

900

1 010

36*

38

950

1 100

1 010

1 350

38
7. od autobusu, w zaleşności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niş 30 miejsc – 1 150 zł,
2) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1 450 zł.
8. dla pojazdów określonych w pkt. 1, 5, 7 wyprodukowanych po 1.01.2003 r. stawki podatku zmniejszają
się i określa ich wysokość:
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyşej 3,5 tony do 5 ton włącznie – 550 zł,
b) powyşej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 700 zł,
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 950 zł .
2) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i ponişej 12 ton – 300 zł
3) od autobusu, w zaleşności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niş 30 miejsc – 1 050 zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 1 350 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
6109
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UCHWAŁA NR IX/73/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 26 paŝdziernika 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
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z póŝn.
zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.), art.6a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z póŝn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682
z póŝn. zm.) Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala wzór formularza - Deklaracja na podatek
rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala wzór formularza - Deklaracja na podatek od
nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
3. Ustala wzór formularza - Deklaracja na podatek
leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Poz. 6110

4. Ustala wzór formularza - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/9/2002 Rady Gminy
Gorlice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zmieniona
uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Gminy Gorlice z dnia
4 grudnia 2003 r.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku naleşnego od 2012 roku.
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańców
Gminy Gorlice przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/73/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/73/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/73/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/73/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
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Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR IX/74/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.
Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póŝn. zm. / Rada Gminy
Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia dochodów budşetu
gminy o kwotę 290.748 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,
w tym:
a) zwiększenie dochodów bieşących stanowi kwotę
290.748 zł.
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§ 2. Dokonuje zmian w wydatkach budşetu gminy, w tym:

§ 4. Budşet gminy na 2011 rok po wprowadzonych zmianach stanowi:

1) Zmniejszenie wydatków stanowi kwotę 55.419 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
a) zmniejszenie wydatków bieşących stanowi kwotę
14.400 zł,
b) zmniejszenie wydatków majątkowych stanowi
kwotę 41.019 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.
2) Zwiększenie wydatków stanowi kwotę 346.167 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
a) zwiększenie wydatków bieşących stanowi kwotę
346.167 zł.

1. Dochody – 48.711.985,04 zł,

§ 3. Zwiększenie wydatków określone w § 2
pkt. 2 ust. a, obejmuje zwiększenie wydatków na dotacje udzielone na zadania realizowane w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 1.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:

1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

a) dla Gminy Biecz z przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu wychowania przedszkolnego –
1.860 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

2. Wydatki – 53.221.641,04 zł,
3. Deficyt – 4.509.656,00 zł,
4. Przychody – 6.223.147,00 zł,
5. Rozchody – 1.713.491,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.
§ 6.

2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom
gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
w urzędzie gminy i sołectwach.

Tabela Nr 1

ZMIANY W DOCHODACH
Dz.

§

010
0970
756

0020
0310
0320
0330
0340
0690
801
0830
853
2007

2009

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
1. Dochody bieşące
Wpływy z róşnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
1. Dochody bieşące
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z róşnych opłat
Oņwiata i wychowanie
w tym:
1. Dochody bieşące
Wpływy z usług
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym:
1. Dochody bieşące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich. Płatności
w zakresie budşetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Razem:
w tym:
1. Dochody bieżące
2. Dochody majątkowe

DOCHODY
ZWIĈKSZENIE
78.000
78.000
78.000
142.000
142.000
44.000
10.000
10.000
7.000
70.000
1.000
37.000
37.000
37.000
33.748
33.748

33.343

405
290.748
290.748
-
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Tabela Nr 2

ZMIANY W WYDATKACH
Dz.

Rozdz.

020
02001

600
60016

700
70005

710
71035

754
75412

756

75647

801
80101

Nazwa
Leņnictwo
Gospodarka leņna
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. Wydatki majątkowe, w tym :
a) inwestycje, z tego:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
2. Wydatki majątkowe, w tym:
b) zakupy inwestycyjne
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1.Wydatki jednostek budşetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

WYDATKI
Zmniejszenie Zwiĉkszenie
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-

6.000
6.000

1.019
1.019

6.000
6.000
6.000
2.019
2.019

1.019
1.019

2.019
2.019
2.019
-

1.019

-

3.400
3.400

-

3.400
3.400
3.400
40.000
40.000

-

40.000
40.000

-

5.000

-

5.000

-

5.000
5.000
5.000
-

209.400
112.400

-

112.400
112.400
110.000
2.400

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
80104

80110

853
85395

900
90003

– 39300 –

Przedszkola
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieşące
Gimnazja
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1.Wydatki jednostek budşetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalnoņć
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1. Wydatki bieşące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem:
W tym:
1. Wydatki bieşące
1.1.Wydatki jednostek budşetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieşące
1.4. Wydatki na obsługę długu
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Rezerwa
2. Wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje, z tego:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
b) zakupy inwestycyjne
c) dotacje na zakupy inwestycyjne

Poz. 6111
37.000
-

37.000
35.140
35.140
1.860
60.000

-

60.000
60.000
60.000

-

33.748
33.748

-

33.748

-

33.748
95.000
95.000

55.419

95.000
95.000
95.000
346.167

14.400
14.400
5.000
9.400
-

346.167
310.559
170.000
140.559
1.860
-

41.019
1.019

33.748
-

1.019

-

40.000
-

-

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Tabela Nr 3

ZMIANY W ZADANIACH MAJĄTKOWYCH
I. Zadania majątkowe - zmniejszenie
Dz.

Rozdz.

700
70005

754

75412

Nazwa

Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka
gruntami
i nieruchomoņci
ami
1. Budowa
punktu widokowego
i urządzenie
parku wiejskiego przy zabytkowym ogrodzie dworskim
w Kwiatonowicach
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze
straże pożarne
1. Zakup samochodu bojowego dla OSP
Kobylanka
Razem:

Plan
przed
zmianą

Zmniejszenie
Kwota
ogółem

W tym:
Ņrodki
własne

Plan po
zmianie

W tym:
Ņrodki
własne

53.314

1.019

1.019

-

-

52.295

31.955

20.340

-

53.314

1.019

1.019

-

-

52.295

31.955

20.340

-

53.314

1.019

1.019

-

-

52.295

31.955

20.340

-

240.000

40.000

40.000

-

-

200.000

-

-

200.000

240.000

40.000

40.000

-

-

200.000

-

-

200.000

240.000

40.000

40.000

-

-

200.000

-

-

200.000

293.314

41.019

41.019

-

-

252.295

31.955

20.340

200.000

Ņrodki
UE
i inne
dotacje

Kredyt
Pożyczka

Ņrodki
UE
i inne
dotacje

Kredyt
Pożyczka

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/74/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy - ZWIĈKSZENIE
Dz.

1
801

Rozdz.

2
80104

Nazwa

3
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
1. Gmina Biecz – zadanie
w zakresie
wychowania przedszkolnego
Razem: 1.860 zł, w tym:
1. Dotacja celowa –
1.860 zł, z tego:
- w zakresie wydatków
bieżących – 1.860 zł,

Rodzaj dotacji
z budżetu

4
dotacja celowa

w tym:
Dla jednostek sektora finansów publicznych
5
1.860
1.860

Dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych
6
-

1.860

-

1.860

-

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
6111
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6112
6112

UCHWAŁA NR XIII/132/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLI/379/2010 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą
Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ Od budynków lub ich
części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,21 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej”,

a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 5,38 zł
od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
b) stodół – 2,70 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
c) gospodarczych o powierzchni uşytkowej do 20 m2 4,30 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

2) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Od budynków lub ich
części:
6112

6113
6113

UCHWAŁA NR XIII/133/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według ņredniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleņnictwa, dla obliczenia wysokoņci podatku leņnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustwy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska
w Kĉtach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Średnią cenę sprzedaşy drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paŝdziernika 2011 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaşy drewna, obliczonej według średniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze

trzy kwartały 2011 r. obnişa się z kwoty 186,68 zł za 1 m3
do kwoty 154,65 za 1 m3.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

6113

6114
6114

UCHWAŁA NR XIII/134/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokoņci podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.

U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska
w Kĉtach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Średnią cenę skupu şyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 r. ogłoszoną w Komunikacie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 paŝdziernika 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu
şyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. obnişa się z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 37,64 zł za 1 dt.

Poz. 6114,6115

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

6114

6115
6115

UCHWAŁA NR XIII/135/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego dla osób
fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomoņci, podatek rolny i podatek leņny dla osób prawnych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularza: ”Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”,
o symbolu I-NRL wraz z „Załącznikiem w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”
o symbolu Z-NRL-1” na dany rok kalendarzowy dla
osób fizycznych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Uchwały.
2. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek
rolny” o symbolu DR-1 wraz z „Załącznikiem do
deklaracji na podatek rolny” o symbolu ZDR-1 na
dany rok kalendarzowy dla osób prawnych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

3. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek
leśny” o symbolu DL-1 wraz z „Załącznikiem do
deklaracji na podatek leśny” o symbolu ZDL-1 na
dany rok kalendarzowy dla osób prawnych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
4. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek
od nieruchomości” o symbolu DN-1 na dany rok
kalendarzowy dla osób prawnych – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/111/2011 Rady
Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego dla osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
dla osób prawnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Poz. 6115
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39315 –

Poz. 6115

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6115

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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Poz. 6115,6116,6117,6118

6115

6116
6116

UCHWAŁA NR XIII/138/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kĉtach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie
przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom
i innym osobom wyróżniającym sie osiągniĉciami w działalnoņci sportowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz
w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom

i innym osobom wyróşniającym
w działalności sportowej.

sie

osiągnięciami

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

6116

6117
6117

UCHWAŁA NR XIII/141/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 67 ust. 1a oraz 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zm.) Rada Miejska uchwala
§ 1. W pkt 5 załącznika do uchwały Nr III/10/2006
Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaşy mieszkań
komunalnych ppkt 3 otrzymuje brzmienie: „do końca
2012 r. cena nabycia lokalu zostaje obnişona o 85% jego
wartości, jeşeli nabywca całą kwotę zapłaci najpóŝniej

w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

6117
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6118

UCHWAŁA NR XIII/145/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kĉty na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska
w Kĉtach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 28 stycznia 2011 r. "Uchwała budşetowa Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budşetu gminy
a) zwiększa się dochody o kwotę 195.195 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
b) zmniejsza się dochody o kwotę 39.788 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
c) dochody budşetu Gminy po zmianach wynoszą
ogółem 78.636.968,94 złw tym:
- dochody bieşące: 69.568.973,47 zł
- dochody majątkowe: 9.067.995,47 zł
2) w planie wydatków budşetu gminy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39325 –

a) zwiększa się wydatki o kwotę 639.897 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) zmniejsza się wydatki o kwotę 484.490 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
c) wydatki budşetu Gminy po zmianach wynoszą
ogółem 96.349.792,77 zł w tym:
- wydatki bieşące: 70.575.614,52 zł
- wydatki majątkowe: 25.774.178,25 zł

Poz. 6118

dza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2,
Nr 3 i Nr 4do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

§ 2. W uchwale budşetowej Gminy Kęty na rok
2011 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowa-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/145/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU
W tabeli Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

TREŅĆ

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
dochody majątkowe
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieşące:
-podatek od nieruchomości
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieşące:
-pozostałe odsetki
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
dochody bieşące:
-wpływy z usług

756

758

801

R A Z EM
w tym:

dochody bieżące
dochody majątkowe

Zmiany
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
100.007
100.007
100.007
100.007

39.788

39.788

39.788

39.788

39.788

39.788
39.788

39.788
40.000
40.000
40.000
40.000
15.400
15.400
15.400
15.400
195.195
95.188
100.007

39.788
39.788

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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Poz. 6118
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/145/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU
W tabeli Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budşetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

Rozdz.

600
60016
750
75023

757
75704

801
80101

80104

852
85215

921
92109

926
92601

92605

RAZEM
w tym:

TREŅĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieşące:
-wydatki jednostek budşetowych w tym:
~wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozliczenia z tytułu porĉczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkĉ samorządu terytorialnego
wydatki bieşące:
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t .
przypadające do spłaty w danym roku budşetowym
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieşące:
-wydatki jednostek budşetowych w tym:
~wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
wydatki bieşące:
-wydatki jednostek budşetowych w tym:
~wydatki związane z realizacją zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieşące:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
wydatki bieşące:
-dotacja dla Domu Kultury w Kętach
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki bieşące:
-wydatki jednostek budşetowych w tym:
~wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieşące:
-wydatki jednostek budşetowych w tym:
~wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zmiany
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
120.000
120.000
120.000
235.000
235.000
235.000
235.000
235.000
69.490
69.490
69.490
69.490
513.407
498.007
498.007
498.007
498.007
15.400
15.400
15.400
15.400
40.000
40.000
40.000
40.000
86.490
86.490
86.490
86.490

639.897
639.897

60.000
55.500
55.500
55.500
55.500
4.500
4.500
4.500
4.500
484.490
364.490
120.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6118,6119
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/145/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.

Wykaz wydatków majątkowych
W Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budşetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

Rozdz.

600
60016

Zmiany
Zmniejszenia
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

TREŅĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
-przebudowa ul. Popiełuszki w Kętach - odszkodowania

Razem
z tego
-inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/145/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budşetowa Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz.

Rozdz.

Zmiany
Zwiĉkszenia
86.490
86.490
86.490
86.490
86.490

Treņć/Rodzaj Dotacji

Dla jednostek sektora finansów publicznych
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach
RAZEM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
6118
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UCHWAŁA NR 119/XVI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myņlenicach .
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę "Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego" nowo wybudowanemu rondu
połoşonemu przy zbiegu ulic Juliusza Słowackiego
z drogą na Osieczany w Myślenicach obręb 1.
§ 2. Połoşenie nowo powstałego ronda określone
jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39328 –

Poz. 6119
Załącznik
do uchwały Nr 119/XVI/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach: Jerzy Grabowski
6119

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39329 –

Poz. 6120,6121
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UCHWAŁA NR 120/XVI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie gminy Myņlenice na rok 2012
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1
i 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 póŝn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku; Dz. U. nr 95,
poz. 613 z póŝn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007r. Dz. U.
Nr 68, poz. 449 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Myślenicach uchwala, co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,70 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności sportowej –
1,03 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej
f) letniskowych – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej
g) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 5,03 zł od
1 m2 powierzchni uşytkowej

§ 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 – 0,78 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni
c) letniskowych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego – 0,33 zł od
1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,68 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej

3. Od budowli:
a) pozostałych – 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
§ 2. Budynkiem letniskowym w rozumieniu niniejszej uchwały jest taki obiekt budowlany, który
w dokumentacji budowy został opisany jako letniskowy
i nie została zmieniona jego funkcja orzeczeniem właściwego organu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach: Jerzy Grabowski

6120

6121
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UCHWAŁA NR 121/XVI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomoņci i informacji
w sprawie podatku od nieruchomoņci oraz wzorów załączników danych o nieruchomoņciach i danych
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póŝn.
zm.), art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2010 roku; Dz.
U. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) oraz art. 4 ust.
1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 68 poz. 449, ze zm.) Rada Miasta

w Myślenicach uchwala, co następuje: Rada Miejska
w Myślenicach uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 353/XLIX/2009 w sprawie
wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
oraz
wzorów
załączników
danych
o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zawierający

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39330 –

Poz. 6121

Deklarację na podatek od nieruchomości otrzymuje
treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 353/XLIX/2009 w sprawie
wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości zawierający Informację
w sprawie podatku od nieruchomości otrzymuje treść
jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39331 –

Poz. 6121
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 121/XVI/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 listopada 2011 r

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŅCI DN-1

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39334 –

Poz. 6121
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 121/XVI/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŅCI IN-1

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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Poz. ,6121
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39336 –

Poz. 6122

6122
6122

UCHWAŁA NR 122/XVI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy Myņlenice
na rok 2012.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z póŝn. zm.)
Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1) Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:

Przedmiot opodatkowania
1) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
2) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie
3) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton
4) równej 12 ton i ponişej 17 ton
5) równej 17 ton i ponişej 23 ton
6) równej 23 ton i ponişej 27 ton
7) równej 27 ton i ponişej 29 ton
8) równej lub wyşszej niş 29 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia

Stawki podstawowe
756,00
876,00
996,00
1 380,00
1 560,00
1 872,00
1 932,00

Stawki dla spełniających
normy EURO
672,00
792,00
900,00

1 980,00
2 844,00

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
Przedmiot opodatkowania
1) od 3,5 tony i ponişej 12 ton
2) równej 12 ton i ponişej 31 ton
3) równej lub wyşszej niş 31 ton o dwóch osiach jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia
4) równej 31 ton i ponişej 40 ton o trzech osiach jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia
5) równej lub wyşszej niş 40 ton o trzech osiach jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia

Stawki podstawowe
1 740,00
1 872,00

Stawki dla spełniających
normy EURO
1 560,00

1 872,00
2 196,00
1 872,00
2 100,00
1 872,00
2 808,00

3) Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
Przedmiot opodatkowania
1) od 7 ton i ponişej 12 ton
2) równej 12 ton i ponişej 18 ton
3) równej 18 ton i ponişej 25 ton
4) równej 25 ton i ponişej 28 ton
5) równej 28 ton i ponişej 33 ton
6) równej 33 tony i ponişej 38 ton

Stawki podstawowe
492,00
984,00
984,00
984,00
996,00
1 392,00

Stawki dla spełniających
normy EURO
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7) równej lub wyşszej niş 38 ton o dwóch osiach jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia
8) równej 12 ton i ponişej 38 ton o trzech osiach jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia
9) równej lub wyşszej niş 38 ton o trzech osiach jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowaşne
b) z innym systemem zawieszenia

1 500,00
1 980,00
804,00
1 128,00
1 128,00
1 500,00

4) Od autobusu o liczbie miejsc:
Przedmiot opodatkowania
1) do 15 miejsc włącznie
2) od 16 do 30 miejsc włącznie
3) powyşej 30 miejsc

Stawki podstawowe
984,00
1 320,00
1 704,00

§ 2. Pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO,
są to pojazdy, dla których został wydany dokument
poświadczający, şe pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO oraz pojazdy sprzedawane na terytorium Unii Europejskiej od 1993 r.

Stawki dla spełniających normy EURO
888,00
1 188,00
1 524,00

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
6122
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UCHWAŁA NR 123/XVI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1
i 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 póŝn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst
jednolity z 2006 roku; Dz. U. nr 225, poz. 1635z póŝn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007r. Dz. U.
Lp.
1
2
3
4

Imię i nazwisko inkasenta
Elşbieta Katarzyna Druzgała
Zdzisława Dziewońska-Łapa
Katarzyna Chmielarczyk
Katarzyna Szymska

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.

Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Myślenicach uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej z dnia 9 lutego
2007 r. Nr 29/V/2007 w sprawie inkasa opłaty skarbowej
§ 2 otrzymuje brzmienie: „Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się następujące osoby:

Adres inkasenta
ul. Piłsudskiego 8/2, 32-400 Myślenice
ul. Wybickiego 59, 32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 2, 32-400 Myślenice
ul. Bema 1/17, 32-400 Myślenice
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR 124/XVI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminĉ Myņlenice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art.14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Myślenicach uchwala co następuje:
§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice realizują programy wychowania przedszkolnego
uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny
13.00 - 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola i oddziały
przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych
w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ,
ustala się następującą opłatę :
a) za pierwszą godzinę zajęć 3 zł.
b) za drugą godzinę zajęć 2 zł.
c) za trzecią i kaşdą następną godzinę zajęć po 1 zł.
2. Świadczenia realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijanie zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych ;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno - wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców;
3. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn sumy stawek godzinowych określonych w ust. 1 wynikającej
z deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym ponad czas określony w §
1 oraz ilości dni pobytu w miesiącu.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, şe końcówki kwot
wynoszących mniej niş 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyşsza się do pełnych złotych.
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5. Za kaşdą rozpoczętą godzinę zajęć świadczonych
przez przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej ponad deklarowaną przez rodzica
(opiekuna prawnego) liczbę godzin pobytu dziecka
opłata wynosi 5 zł.
6. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) opłatę,
o której mowa w § 2 ust.1 obnişa się o 20% za drugie
dziecko, i o 50% za trzecie i kaşde następne dziecko
danej rodziny uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy
szkole podstawowej zobowiązani są do ponoszenia
z uwzględnieniem postanowień § 1 :
1) odpłatności za świadczenia, określonej w § 2 ,
2) odpłatności za posiłki, ustalonej w kaşdej placówce
przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem Miasta
i Gminy Myślenice.
§ 4.
1. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie do
dnia 15 kaşdego miesiąca.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym lub planowanej przyszłej
nieobecności , rodzic( opiekun prawny) moşe wnosić
odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia , określonej w § 2 ust. 1
w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu ,
oddziale przedszkolnym opłata o której mowa w § 3
ust. 2 podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni
nieobecności dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice
zmieniona Uchwałą Nr 61/VIII/2011 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR X/52/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ņredniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. .zm.), art. 6
ust. 3 ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z póŝn. zm.) Rada Gminy Rzepiennik Strzyşewski uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Średnią cenę skupu şyta dla celów podatku
rolnego na 2012r. określoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika
2011r. (M. P. Nr 95, poz. 969) w sprawie średniej ceny
skupu şyta na okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
obnişa się z kwoty 74,18 zł za 1 q na kwotę 40,00 zł.

2. Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości
w formie ogłoszenia na terenie Gminy.

§ 3.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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UCHWAŁA NR X/53/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 24 listopada 2011 r.
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok, a także
ustalenia inkasentów podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 5, art. 6 ust. 12, art.
7 ust. 3 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969
z póŝn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z póŝn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 paŝdziernika 2011 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.961.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków0.45 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych3.41 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego
0.10 zł od 1 m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,30 zł za 1 m2 pow. uşytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 10,00 zł za 1 m2 pow. uşytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4.10 zł za 1 m2 pow. uşytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,00 zł za 1 m2 pow. uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego
2,00 zł za 1 m2 pow. uşytkowej.
3) Od budowli: 2 % ich wartości określonej na na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne wraz z gruntem pod budynkiem wykorzystywane wyłącznie na cele bytowe
2) grunty i budynki lub ich części wykorzystane na
cele ochrony przeciwpoşarowej, działalności kulturalnej, kultury fizycznej, zwalczania alkoholizmu,
narkomanii, z wyłączeniem zajętych całości lub
w części na prowadzenie działalności gospodarczej.
3) budynki niemieszkalne wykorzystywane na cele
bytowe właścicieli budynków mieszkalnych (stodoły, stajenki, szopy, komórki, garaşe), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków, jako drogi dojazdowe nie zaliczane do
kategorii dróg gminnych.
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Województwa Małopolskiego Nr 761 poz. 5403 z dnia
13.12.2008 r.)

1) Zarządza się począwszy od 01 stycznia 2012 r. na
czas nieokreślony pobór podatku opisanego w § 1
niniejszej uchwały, a takşe podatku rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2) Na inkasentów wyznacza się osoby wymienione
w załączniku do niniejszej uchwały.
3) Określa się wynagrodzenie inkasenta za pobór podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości
w wysokości 5% pobranej kwoty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6.
1) Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2012 r.
2) Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości
w formie obwieszczeń na terenie gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyşewski z dnia 13 listopada
2008 r. w sprawie określenia i wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2009 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
Załącznik
do uchwały Nr X/53/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wykaz inkasentów podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego

L.p.

Nazwa /imię i nazwisko/

Miejsce świadczenia usługi /adres/

1.

Bąk Teofil

Olszyny

2.

Wal Czesława

Rzepiennik Biskupi

3.

Pierz Graşyna

Rzepiennik Strzyşewski

4.

Szczerba Jan

Turza

5.

Kleszyk Stanisława

Rzepiennik Suchy

6.

Gąsiorowski Bolesław

Kołkówka

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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UCHWAŁA NR X/54/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 paŝdziernika 2011 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz.962), oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paŝdziernika
2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95,

poz. 961) RADA GMINY RZEPIENNIK STRZYŞEWSKI
uchwala, co następuje
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych :
1. Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton –
w następującej wysokości w złotych:
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2. Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton w następującej wysokości w złotych:
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton w następującej wysokości
w złotych:

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton – w następującej wysokości
w złotych:

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i ponişej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego w następującej wysokości w złotych
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6. które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika rolnego w następującej
wysokości w złotych:

7. Od autobusu – w następującej wysokości w złotych:

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/141/09 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyşewski z dnia 19 listopada 2009
r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2010 r. (ogło-

szona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 764, poz. 5946).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyşewski.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39344 –

§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Poz. 6127,6128

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

6127

6128
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UCHWAŁA NR X/57/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
08.03.1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212, 217 i 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z póŝ. zm.) Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę Budşetową na 2011r.
w ten sposób şe
1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 88.870,04 zł
tego:
a) dochody bieşące o kwotę 47.170,04 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 41.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody po zmianach wynoszą 21.962.748,39 zł
§ 2.
1.

Zwiększa się wydatki
444.158,04 zł w tym:

budşetowe

o kwotę

1) wydatki bieşące ogółem o kwotę 293.158,04 zł
w tym :
a) wydatki jednostek budşetowych o kwotę 278.201,00 zł w tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych 278.201,00 zł
b) wydatki
na
programy
finansowane
z udziałem środków U.E. - 14.957,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
151.000,00 zł w tym: inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
2.

Zmniejsza się wydatki
355.288,00 zł w tym:

budşetowe

1) Wydatki bieşące ogółem 235.288,00 zł z tego
wydatki jednostek budşetowych 122.000,00 zł
z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 20.000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.000,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00 zł
d) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę, przypadające do
spłaty w roku 2011 w kwocie 98.288,00 zł

o kwotę

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
120.000,00 zł w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianach wynoszą 25.562.117,64 zł.
§ 3. Róşnica pomiędzy dochodami, a wydatkami
stanowi deficyt w wysokości 3.599.369,25 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości –
1.450.000,00 zł
b) nadwyşki
budşetowej
z lat
poprzednich
2.149.369,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale wprowadza się zmiany w tabeli
Nr 4 "Wydatki majątkowe" zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39345 –

Poz. 6128
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39346 –

Poz. 6128

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39347 –

Poz. 6128
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39348 –

Poz. 6128

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39349 –

Poz. 6128

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39350 –

Poz. 6128
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski
z dnia 24 listopada 2011 r.

Przychody budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39351 –

Poz. 6128
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyşewski
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
6128

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 39352 –

Poz. 6128

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu 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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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tel. (061) 835 35 36
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