DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 565

Kraków, dnia 6 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
6129

–

Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

39354

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
6130
6131

–
–

Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

39363

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011

39374

UCHWAŁY RAD GMIN:
6132

6133
6134
6135

6136

6137
6138
6139

6140

6141
6142

6143

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–
–

–

Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Bolesław

39377

Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
w budżecie gminy

39380

Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

39383

Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XI/66/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław

39383

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku
rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Ciężkowice

39384

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice

39385

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice

39385

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice

39388

Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości

39394

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

39394

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

39408

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

39410
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6147
6148

6149

6150

6151

6152

6153
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–
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Poz. ,6125,6126,6127,6128,6129

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 grudnia 2010 rok

39416

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
2012 r. na obszarze Gminy Łapanów

39420

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2012 rok

39420

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

39421

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów
na rok 2012 rok

39421

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów

39424

Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia
inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa

39424

Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na
rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 rok

39425

Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego

39432

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku

39456

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

39468

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego

39469
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– 39355 –

Poz. 6129

6129
6129

UCHWAŁA NR XI/92/11
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok o kwotę 11.836.884 zł - jak
w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 337.636 zł.
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.499.248 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok o kwotę 11.836.884 zł oraz dokonuje
zmiany ich planu jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 982.883 zł
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.854.001 zł
§ 3.
1) Zmiana planu wydatków bieżących obejmuje:

-

zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 851 i rozdziale
85195 o kwotę 7.260 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek
sektora finansów publicznych w dziale 921 i rozdziale 92118 o kwotę 9.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego.
2) Zmiana planu wydatków majątkowych obejmuje
zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek sektora
finansów publicznych w dziale 851 i rozdziale 85111
o kwotę 6.535 zł
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Poz. 6129
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/92/11
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/92/11
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 24 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA ROK 2011
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Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno
6129
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UCHWAŁA NR 143/56/11
ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej na
2011 rok - Zarząd Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Powiatu
Gorlickiego na 2011 rok o kwotę 2.890.459 zł - jak
w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok o kwotę 2.890.459 zł oraz dokonuje
zmiany ich planu jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.883.959 zł.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na
podstawie porozumień i umów między jednostkami
samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 4 do
uchwały.
§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje:
1) Zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek sektora
finansów publicznych w dziale 852 i rozdziale 85201
o kwotę 10.311 zł
2) Zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 921 i rozdziale
92118 o kwotę 11.000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących
budżetu obejmuje:

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

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - jak w załączniku Nr 3
do uchwały.

Wicestarosta Gorlicki
Karol Górski
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Poz. 6130
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 143/56/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wicestarosta Gorlicki
Karol Górski
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Poz. 6130
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 143/56/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RORLICKIEGO NA ROK 2011
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Poz. 6130
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Poz. 6130

Wicestarosta Gorlicki
Karol Górski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 143/56/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Wicestarosta Gorlicki
Karol Górski
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Poz. 6130
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 143/56/11
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Wicestarosta Gorlicki
Karol Górski
6130

6131
6131

UCHWAŁA NR 110/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust. 2 pkt 4ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 257
pkt 1, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego
na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.
Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi
publiczne powiatowe, w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, rozdział 71015 - Nadzór budowlany,
w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział
75011 - Urzędy wojewódzkie, rozdział 75020 - Starostwa

powiatowe, w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80120
- Licea ogólnokształcące, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80195 - Pozostała działalność, w dziale
851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdział 85156 - Składki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w dziale 853 –
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy,
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Poz. 6131

w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, rozdział 92105 - Pozostałe zadania
w zakresie kultury:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:
Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:

754

851

Zwiększenia
w złotych
13 890
13 890

b) dochody majątkowe, w tym:

13 890

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:

13 890

Zmniejszenia
w złotych

21 000
21 000

a) dochody bieżące, w tym:

21 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (§2110)
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
w tym:

21 000

2 000
2 000

a) dochody bieżące, w tym:

2 000
2 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (§2110)
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe

II. wydatki majątkowe, w tym:
710
71015

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

750
75011

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
W tym:

Zwiększenia
w złotych
13 890
13 890
13 890
13 890
1 831
1 831

Zmniejszenia
w złotych

1 831
1 831

1 831

1 831

52 109

I. wydatki bieżące, w tym:

75020

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Starostwa powiatowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

1 831
1 831

1 831
52 109
52 109
52 109
52 109
52 109

52 109
52 109
52 109
52 109
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:

21 000

I. wydatki bieżące, w tym:

21 000
21 000
37 629
17 629

37 629
21 869

17 629
1 869

21 869
1 869

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

80130

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
z tego:
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

80146

Poz. 6131

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
z tego:
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
w tym:
dotacje podmiotowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:

21 000

1 869
1 869
15 760

20 000
20 000
15 760
15 760
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
9 931

I. wydatki bieżące, w tym:

80195

9 931
9 931

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
z tego:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
Pozostała działalność
W tym:

9 931
9 931
5 829

I. wydatki bieżące, w tym:

851
85156

5 829
5 829

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
z tego:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
W tym:

5 829
5 829
2 000
2 000

I. wydatki bieżące, w tym:

852
85218

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe centra pomocy rodzinie
W tym:

20 000

2 000
2 000

1 111
543

2 000
1 111
543
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I. wydatki bieżące, w tym:

85220

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

853
85333

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Powiatowe urzędy pracy
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:

92105

543
543

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

543

543

568

568
568

543
568

568

568

641
641
53

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

921

Poz. 6131,6132

568
641
641
641
641
641

53
588
588
2 306
2 306
2 306
2 306

2 306
2 306
2 306

2 306
2 306

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wicestarosta
Tomasz Suś

6131

6132
6132

UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 roku; Dz. U. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławiu uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
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związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia,
3. jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych

Poz. 6132

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy
Bolesław.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Bolesław
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/66/11
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 10 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW od 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7) w zł

Lp.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1.
1.1
1.2
1.3
2
3
4.1
4.2

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

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu na 2012 r.
3
345
575
690
805
345
690
920

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/66/11
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 10 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w GMINIE BOLESŁAW od 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2) w zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia osi
i uznane za równoważne
3
4
1000
1100
1200
1300

1200
1300
1400
1500

1200

1350
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2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 mniej niż 27 ton i i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej
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1250
1300
1350
1400
1450

1400
1450
1500
1800
1800

1400
1500
1600
1750
1750

1600
1700
1850
2700
2700

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Łata
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/66/11
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 10 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW od 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4) w zł
Lp.

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

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA TERENIE
GMINY
od 1 pojazdu
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia osi
i uznane za równoważne
1.
2.
3.
4.
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1150
1300
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1200
1350
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1250
1400
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1750
2200
1.5 powyżej 36 ton
1750
2250
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1 Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1400
1900
2.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1400
1950
2.3 Nie mniej niż40 ton i więcej
1850
2800
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Łata
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/66/11
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 10 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW od 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6) w zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy

1.
2.
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3.
4.
200
300
400

400
500
700
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1.4 powyżej 36 ton
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej
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450

750

300
700
900
900
1200

500
1000
1500
1550
1900

750
750
1000

1100
1150
1450
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata

6132

6133
6133

UCHWAŁA NR XII/73/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy
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 zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Dz.
758

Rozdz.

§

75807
2920
852
85216
2030

Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławiu
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 57.707 zł

Określenie
Różne rozliczenia
Dochody bieżące
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Zasiłki stałe
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Kwota
57.630
57.630
57.630
57.630
77
77
77
77

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 100.079 zł
c
700

Rozdz.

§

70005
0870
852
85213

2030

Określenie
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody majątkowe
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Kwota
100.000
100.000
100.000
79
79
79

79

§ 2.
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 165.495 zł
Dz.
700

Rozdz.
70005

Określenie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące

kwota
5.000
5.000
5.000
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75702

801
80101
852
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900
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Administracja publiczna
Rady gmin
Wydatki bieżące
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic
Wydatki bieżące
razem

14.918
3.000
3.000
11.918
11.918
5.500
5.500
5.500
110.000
110.000
110.000
77
77
77
30.000
30.000
30.000
165.495

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 107.867 zł
Dz.
757

Rozdz.
75704

801
80101
852
85213

Określenie
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
Razem

3. Wydatki budżetu obejmują zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 165.495 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
156.918 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 46.918 zł
Dz.
700

Rozdz.
70005

750
75022
75023

757
75702

801
80101

Kwota
7.788
7.788
7.788
100.000
100.000
100.000
79
79

79
107.867

-

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
nich naliczone o kwotę 110.000 zł
2) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 3.077 zł
3) Wydatki na obsługę długu o kwotę 5.500 zł

Określenie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Rady gmin
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

kwota
5.000
5.000
5.000
5.000
14.918
3.000
3.000
11.918
11.918
11.918
5.500
5.500
5.500
110.000
110.000
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
razem

4. Wydatki budżetu obejmują zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 107.867 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
100.079 zł

Dz.
757

Rozdz.
75704

801
80101

852
85213

110.000
110.000
77
77
77
30.000
30.000
30.000
30.000
165.495

-

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
nich naliczone o kwotę 100.079 zł
2) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym o kwotę 7.788 zł

Określenie
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§ 3.
1. Zwiększa się przychody o kwotę 100.000 zł z w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym o kwotę 100.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.114.226 zł
i rozchody budżetu w kwocie 2.722.231 zł, jak poniżej
A DOCHODY 10.648.184,59
I Dochody bieżące 6.229.807,59
II Dochody majątkowe 4.418.377,00
B WYDATKI 10.040.179,59
I Wydatki bieżące 6.267.563,59
II Wydatki majątkowe 3.772.616,00
C NADWYŻKA /DEFICYT (A - B) 608.005
D FINANSOWANIE (I– II) 608.005
I Przychody ogółem: - 2.114.226
1. Kredyty i pożyczki 1.757.297
a) 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 828.527zł
b) 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 928.770
c) 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 356.929 (wolne środki jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu w tym wyni6133
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Kwota
7.788
7.788
7.788

100.000
100.000
100.000
100.000
79
79

79
79

kających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych)
II Rozchody ogółem: 2.722.231
1. spłaty kredytów i pożyczek 2.722.231
a) 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów w wysokości 325.221
b) 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.397.010
3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów zmienia się z kwoty 10.690.556,59 do kwoty
10.648.184,59
4. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zmienia się z kwoty 9.982.551,59 do kwoty
10.040.179,59
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39383 –

Poz. 6134,6135

6134
6134

UCHWAŁA NR XII/75/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławiu uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,50 zł od 1m2
powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 0,40 zł od 1ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,08 zł od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,06 zł od m2powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/119/04 Rady Gminy
w Bolesławiu z dnia 02 grudnia 2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata
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UCHWAŁA NR XII/76/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.;
Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławiu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/66/11 Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie

gminy Bolesław uchyla się załącznik Nr 3 i zastępuje się go
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565
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Załącznik
do uchwały Nr XII/76/11
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW od 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ) w zł
Lp.

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

STAWKI PODATKU NA 2010 r.
NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia osi
i uznane za równoważne
1.
2.
3.
4.
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1150
1200
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1200
1250
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1250
1300
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1750
2100
1.5 powyżej 36 ton
1750
2150
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1 Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1400
1800
2.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1400
1850
2.3 Nie mniej niż40 ton i więcej
1850
2700
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata
6135
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UCHWAŁA NR XIII/85/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok
na obszarze Gminy Ciężkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na
podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
w wysokości 74,18 zł za 1q (Monitor Polski Nr 95,
poz. 969) - do ceny 45,17 zł za 1 q, która będzie podstawą
do naliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ciężkowice w roku 2012 roku.
6136

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XIII/86/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613 z późn .zm.), Rada Miejska w Ciężkowicach,
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób i wysokości rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,28 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,08 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 10,98 z od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o opłatach
i podatkach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/260/09 Rady
Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Ciężkowice.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od
dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
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UCHWAŁA NR XIII/87/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 roku
Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice w następujących
wysokościach:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1997 roku:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 330,00 zł.
2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 803,00 zł.
3) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton - 1.041,00 zł.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1998 roku:
1) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie - 315,00 zł.
2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 766,00 zł.
3) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton - 992,00 zł.
3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego
do dnia 31 grudnia 1997 roku:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 909,00 zł

Dziennik Urzędowy
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2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 992,00 zł,
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego
po dniu 1 stycznia 1998 roku:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 865,00 zł
2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 945.00 zł,
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia
31 grudnia 1997 roku:
1) od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton - 496,00 zł
2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 579,00 zł,
8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu
1 stycznia 1998 roku:
1) od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton - 473,00 zł
2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 551,00 zł,
9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton – stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1999 roku – w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Poz. 6138

1) mniej niż 20 miejsc - 525,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 735,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 102,00 zł,
11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 2000 roku – w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniej niż 20 miejsc - 493,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 682,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 155,00 zł,
12. od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest
gaz – bez względu na datę produkcji – w zależności
od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 20 miejsc - 420,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 525,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 050,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/259/09 Rady
Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od
dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA (w tonach)

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
nie mniej niż 15 ton i więcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i więcej
nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i więcej

STAWKA PODATKU (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem uznajezdnych
nym za równoważne
Dwie osie
1 029
1 102
1 144
1 260
1 260
1 386
1 410
1 564
Trzy osie
1 134
1 207
1 249
1 365
1 365
1 491
1 410
1 669
1 554
1 795
1 627
1 879
Cztery osie i więcej
1 365
1 410
1 522
1 575
1 575
2 082
1 995
2 780
2 045
2 780

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Zdzisław Szczerba
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Poz. 6138
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
STAWKA PODATKU (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
Dwie osie
1 134
1 165
1 155
1 249
1 249
1 500
1 587
2 100
1 732
2 205
Trzy osie

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA,
CIĄGNIK BALASTOWY + NACZEPA
(w tonach)
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton i więcej

1 764
1 890
1 942

1 890
1 942
2 780
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:
NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY
(w tonach)
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton
nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej

STAWKA PODATKU (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zapneumatycznym lub zawieszeniem
wieszenia osi
uznanym za równoważne
jezdnych
Jedna oś
682
766
840
997
997
1 15
Dwie osie
787
892
997
1 081
1 081
1 460
1 155
1 522
1 312
1 942
Trzy osie

nie mniej niż 12 ton i mniej 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej

1 155
1 207
1 354

1 344
1 522
1 659
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zbigniew Szczerba

6138

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39388 –

Poz. 6139

6139
6139

UCHWAŁA NR XII/88/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), Rada Miejska w Ciężkowicach, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w brzmieniu załącznika Nr 1 do
uchwały.
2. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycz-

nych, na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/315/05 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od
dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39389 –

Poz. 6139
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/88/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39390 –

Poz. 6139

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39391 –

Poz. 6139

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39392 –

Poz. 6139
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/88/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39393 –

Poz. 6139

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39394 –

Poz. 6139,6140,6141

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
6139

6140
6140

UCHWAŁA NR XIV/72/11
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r.
Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy Jodłownik uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia
17 grudnia 2010 r. Nr 694, poz. 5908) ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 r. (Dz. Urz.
Woj. Małop. z dnia 21.04.2011 r., Nr 209, poz. 1697)
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
"d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.”
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała

6140

6141
6141

UCHWAŁA NR XIV/73/11
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U.
z 2006r Nr 136, poz. 969,z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz
art. 4, ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)
Rada Gminy Jodłownik uchwala, co następuje:

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 6.
nia 2005
formacji
podatku
rolnego.

Traci moc uchwała Nr XLI/275/05 z dnia 2 grudr. w sprawie określenia wzorów formularzy ini deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru
od nieruchomości, podatku leśnego i podatku

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39395 –

Poz. 6141
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39396 –

Poz. 6141

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39397 –

Poz. 6141

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39398 –

Poz. 6141

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39399 –

Poz. 6141
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39400 –

Poz. 6141

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39401 –

Poz. 6141

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39402 –

Poz. 6141

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39403 –

Poz. 6141
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39404 –

Poz. 6141

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39405 –

Poz. 6141

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39406 –

Poz. 6141
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

DL DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DL-1

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39407 –

Poz. ,6141

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
6141

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39408 –

Poz. 6142

6142
6142

UCHWAŁA NR XIV/74/11
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)Rada Gminy
Jodłownik uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały,
c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, o których
mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
d) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia – jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały,
b) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia – jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, o których mowa w art.
8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Jodłownik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/224/09 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Jodłownik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

Lp.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2

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

STAWKI PODATKU
OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE GMINY JODŁOWNIK
(w zł. od 1 pojazdu)
400,00
600,00
800,00
996,00
350,00
540,00
1320,00

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39409 –

Poz. 6142
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE
INNE PARAMETRY POJAZDU
SAMOCHODOWEGO
NA TERENIE GMINY JODŁOWNIK (w zł. od 1 pojazdu)
RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy zawieszenia osi
i uznane za równoważne
MASA CAŁKOWITA (DMC)
1.Samochód ciężarowy o 2 osiach i DMC:
1.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
996.00
1020.00
1.2 Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1020.00
1032.00
1.3 Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1032.00
1044.00
1.4 Nie mniej niż 15 ton i więcej
1044.00
1320.00
2. .Samochód ciężarowy o 3 osiach i DMC:
2.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
1092.00
1104.00
2.2 Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
1104.00
1140.00
2.3 Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
1140.00
1200.00
2.4 Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
1200.00
1260.00
2.5 Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
1320.00
1645.00
2.6 Nie mniej niż 25 ton i więcej
1380.00
1700.00
3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej i DMC:
3.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
1392.00
1404.00
3.2 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
1404.00
1416.00
3.3 Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
1416.00
1800.00
3.4 Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
1800.00
2600.00
3.5 Nie mniej niż 31 ton i więcej
2124.00
2600.00
4. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
4.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1008.00
1044.00
4.2 Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1080.00
1116.00
4.3 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1152.00
1200.00
4.4 Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1474.00
2023.00
4.5 Powyżej 36 ton
1474.00
2023.00
5. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
5.1 Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1500.00
1800.00
5.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1500.00
1800.00
5.3 Nie mniej niż 40 ton i więcej
1800.00
2800.00
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.
INNE PARAMETRY POJAZDU
SAMOCHODOWEGO
RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA (DMC) ZESPOŁU POJAZDÓW:
NACZEPA/ PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY
1. Przyczepy i naczepy o 1 osi i DMC:
1.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4
Powyżej 36 ton
2. Przyczepy i naczepy o 2 osiach i DMC:
2.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY
JODŁOWNIK (w zł od 1 pojazdu)
Zawieszenie
Inne systemy zawieszenia osi
osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
300.00
324.00
380.00
380.00

324.00
380.00
600.00
600.00

492.00

504.00
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2.2
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
2.4
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5
Nie mniej niż 38 ton i więcej
3. Przyczepy i naczepy o 3 osiach i DMC:
3.1
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3
Nie mniej niż 38 ton i więcej

Poz. 6142,6143
650.00
1292.00
1292.00
1200.00

900.00
1500.00
1500.00
1860.00

756.00
756.00
1140.00

1128.00
1128.00
1476.00

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała
6142

6143
6143

UCHWAŁA NR XIV/77/2011
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241); art. 18 ust. 2 pkt 4,
pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz
art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn.
zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2011 rok:
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 275 628 zł
– jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84 789 zł –
jak załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – jak załącznik Nr 3 do uchwały.
4) Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę
2 360 428 zł oraz zwiększeniu planu rozchodów
budżetowych o kwotę 11 zł - jak załącznik Nr 4 do
uchwały.
§ 2.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32 467 571,77 zł, w tym;
1) dochody bieżące 24 325 858,79 zł,
2) dochody majątkowe 8 141 712,98 zł.
§ 3.
1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki
budżetu w łącznej kwocie 36 856 763,36 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują:
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 21 324 180,40 zł,
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 14 444 328,60 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone – 9 838 669,06 zł,

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- 4 605 659,54 zł,
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące
– 413 594 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 5 228 982 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 287 275,80 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie
15 532 582,96 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 15 532 582,96 zł, z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej łącznej kwocie
8 553 955,35 zł w tym;
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 8 553 955,35 zł.
§ 4.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 4 389 191,59 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
6 756 497,59 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
2 367 306 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2011 roku do kwoty 5 660 428 zł z czego:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 932 705 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów – 2 367 306 zł,
3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 2 360 428 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
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Poz. 6143
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

DOCHODY
Dz.
010

600

630

801

852

900

926

Rozdz.

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6291)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6291)
TURYSTYKA
dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207 -1490333; § 6209 - 263000)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
GOSPODARKA KOMUNALNA
dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6207 -607095)
dochody bieżące
w tym:
wpływy z usług (§ 0830)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
KULTURA FIZYCZNA
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

Zmniejszenia
64488,9
64488,9

Zwiększenia
64488,9
64488,9

64488,9

0

0
292609,91
292609,91

64488,9
292609,91
292609,91

292609,91

0

0
1753333
1753333

292609,91
0
0

1753333
151340,51
151340,51

0
151340,51
151340,51

151340,51

0

0
0
0

151340,51
22 700
22 700

0
607095
607095

22 700
62100
0

607095

0
62100

0
159220,45
159220,45

5100
57000
159220,45
159220,45

159220,45

0
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środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6291)

Poz. 6143

0
3028087,77

159220,45
752 460
-2 275 628

Dz.630
Zmniejszenia dokonano w związku z opóźnieniem zrefinansowania poniesionych wydatków na zadanie "Południowo
Zachodni Szlak Cysterski" realizowane w ramach środków unijnych.
Dz.852
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF.-I.3111.18.57.2011 z dnia 15.11.2011 rok.
Dz.900
Zmniejszenie dokonano w związku z opóźnieniem zrefinansowania poniesionych wydatków na zadanie "Budowa
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Szczyrzycu".
Zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
Przeniesień w planie dochodów budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej 010, 600, 801, 926 dokonano na
podstawie podpisanych ugod Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy w Jodłowniku w sprawie zmiany źródeł
finansowania zadań związanych z odbudową oraz remontem infrastruktury gminnej zniszczonej podczas powodzi.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.
WYDATKI
Dz.
010

Rozdz.
01078

600
60016

60078

750
75023

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki z końcówką "0"
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki z końcówką "1"
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki z końcówką "0"
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki z końcówką "1"
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych

Zmniejszenia
64488,9
64488,9
64488,9

Zwiększenia
64488,9
64488,9
64488,9

64488,9

0

0
292609,91
0
0

64488,9
331009,91
8400
8400

0

8400

0
292609,91
292609,91

8400
322609,91
322609,91

292609,91

30000

0
0
0
0

292609,91
27000
4000
4000

0

4000
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75095

754
75405

801
80148

80178

852
85215

85295
zadanie
zlecone
z zakresu
administracji
rządowej
900
90001

90003

926
92678
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
Wydatki majątkowe
w tym:
dotacje
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (§ 4270)
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (§ 4271)
POMOC SPOŁECZNA
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:

Poz. 6143

0
0
0
0
0
0
0

4000
23000
23000

0
0
0

4000
4000
4000

0
169240,51
17900
17900

4000
151340,51
0
0

17900

0

17900
151340,51
151340,51

0
151340,51
0

151340,51

0

151340,51
0

0
151340,51

0

151340,51

0
4500
4500
4500

151340,51
22700
0
0

4500

0
22700
22700

świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe

23000
23000

0
0
0

22700
15089
4100
4100

0

4100

0

4100
10989
10989
10989

159220,45
159220,45
159220,45

10989
159220,45
159220,45
159220,45
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Poz. 6143

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki z końcówką "0"
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki z końcówką "1"

159220,45

0

0
690059,77

159220,45
774848,77
84789

Dz.600
Zwiększono plan wydatków na bieżące remonty dróg gminnych.
Kwotę 30000 zł zabezpieczono na wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz nadzory budowlane związane
z odbudową po powodzi dróg gminnych.
Dz.750
W zwiększono plan wydatków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w tym: koszty delegacji służbowych, energii zakup usług oraz zakup materiałów.
Dz.754
Zabezpieczono środki na dotację celową na dofinansowanie radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
Dz.801
Zmniejszono plan wydatków bieżących do kwot wynikających z podpisanych umów.
Dz.852
Zwiększono plan wydatków (do wysokości otrzymanej dotacji celowej) z przeznaczeniem na realizację rządowego
programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Dz.900
Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, oraz na pokrycie kosztów wywozu
odpadów komunalnych.
Zmian w planie wydatków związanych z klęskami żywiołowymi (końcówka rozdziału 78) dokonano w związku ze
zmianą źródeł finansowania. Część zadań zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Solidarności.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

010
01010

01078

400
40078
600
60014

NAZWA
ROLNICTWO O ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
projekt budowy wodociągu w Słupi
odwierty studni głębinowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
odbudowa zbiornika retencyjnego
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
budowa chodników przy drogach powiatowych

PLAN NA
2011r.
182 651,90
116 163,00
11 163,00
105 000,00
66 488,90
0,00
66 488,90
50 000,00
50 000,00
50 000,00
5 930 441,07
639 431,00
468 210,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plan
po zmianach
182 651,90
116 163,00
11 163,00
105 000,00
66 488,90
0,00
66 488,90

0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
5 960 441,07
639 431,00
468 210,00

Zmiany
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60016

60078
630
63003

750
75023
754
75405
75411

75412

801
80101

900
90001

90015
921
92109

926
92601

92678
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projekt chodnika w Krasnem Lasocicach
wykonanie odwodnienia w pasie drogowym
w Szczyrzycu
projekt chodnika w Szczyrzycu
Drogi publiczne gminne
wykonanie przystanku autobusowego
zakup rozsiewacza do piasku i soli
wytyczenie i projekt drogi w Jodłowniku
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
odbudowa po powodzi dróg gminnych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni
Szlak Cysterski"
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
dotacja na zakup radiowozu osobowego
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu
operacyjnego
Ochotnicze straże pożarne
rozbudowa remizy OSP Wilkowisko
rozbudowa remizy OSP Sadek
modernizacja instalacji co OSP Janowice
zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego (dotacja)
zakup samochodu OSP Janowice (dotacja)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
modernizacja budynku szkolnego w Szczyrzycu
modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Sadku
Kostrzy
modernizacja budynku szkolnego w Wilkowisku
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2
Oświetlenie ulic, placów i dróg
projekt oświetlenia ulicznego w Wilkowisku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
zakup i montaż stolarki do budynku sportowego
modernizacja boiska sportowego w Krasnem Lasocicach
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poz. 6143
30 000,00

0,00

30 000,00

111 221,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
5 225 880,07
5 225 880,07
2 598 716,00
2 598 716,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00

111 221,00
30 000,00
65 130,00
12 000,00
38 130,00
15 000,00
5 255 880,07
5 255 880,07
2 598 716,00
2 598 716,00

2 598 716,00

0,00

2 598 716,00

2 578 716,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 520 046,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

76 000,00
0,00
0,00
5 000,00

4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00

80 000,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00

5 000,00
71 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
13 000,00
27 000,00
94 000,00
94 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
71 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
13 000,00
27 000,00
94 000,00
94 000,00
15 000,00

11 000,00
68 000,00

0,00
0,00

11 000,00
68 000,00

5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00

0,00
0,00
0,00

5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00

5 731 583,00
12 300,00
12 300,00

0,00
0,00
0,00

5 731 583,35
12 300,00
12 300,00

492 572,00
492 572,00
492 572,00

0,00
0,00
0,00

492 572,00
492 572,00
492 572,00

320 866,00
245 618,99
20 000,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

302 326,00
245 618,99
20 000,00
8 000,00

12 000,00
225 618,99

0,00
0,00

12 000,00
225 618,99
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Poz. ,6144

odbudowa po powodzi boiska sportowego w Wilkowisku
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2011 r.

225 618,99

0,00

225 618,99

15 498 582, 96

34 000, 00

15 532 582, 96

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY - ogółem
WYDATKI - ogółem
WYNIK- niedobór
Przychody budżetu
Planowane kredyty i pożyczki § 952
Przychody z tytułu udzielonych pożyczek § 951
Inne - wolne środki
Rozchody budżetu
Spłata zaciągniętych kredytów § 992
Spłata zaciągniętych pożyczek § 992
Udzielone pożyczki

Zmniejszenia
2275658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zwiększenia
0
84789
0
2360428
0
2360428
0
11
0
11
0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWNIK PO ZMIANACH
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY - ogółem
WYDATKI - ogółem
WYNIK- niedobór
Przychody budżetu
Planowane kredyty i pożyczki § 952
Przychody z tytułu udzielonych pożyczek § 951
Inne - wolne środki
Rozchody budżetu
Spłata zaciągniętych kredytów § 992

Plan po zmianach
32 467 571,77
36 856 763,36
-4 389 191,59
6 756 497,59
5 660 428,00
0,00
1 096 069,59
2 367 306,00
2 367 306,00
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała

6143

6144
6144

UCHWAŁA NR XIII/91/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011 rok Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 grudnia 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).
Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów
na 2011 r. o kwotę: 586.000,00 zł według poniższego
zestawienia:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

Dział
600

Rozdział

§

60013
6630

60016
2700

60078
2030

– 39417 –

Poz. 6144

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Dochody majątkowe
-Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
Drogi publiczne gminne
Dochody bieżące
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
RAZEM:

ZWIĘKSZENIE(+)
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00

170.000,00
170.000,00
170.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
586.000,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 314.680,00 zł według poniższego zestawienia:
Dział

Rozdział

§

801
80195
2007

2009

WYSZCZEGÓLNIENIE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Dochody bieżące
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
RAZEM:

ZMNIEJSZENIA
(-)
314.680,00
314.680,00
314.680.00
267.478.00

47.202,00
314.680.00

Dochody budżetu gminy Łapanów po zmianach na 2011r. wynoszą: 35.869.401,87 zł w tym:
dochody bieżące 25.906.734,87 zł
dochody majątkowe 9.962.667,00 zł
§ 2.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 586.000,00 zł według poniższego zestawienia:
Dział
600

Rozdział
60013

60016

60078

§

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym: wydatki majątkowe:
- Zadanie: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z infrastrukturą
Drogi publiczne gminne
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:

ZWIĘKSZENIE(+)
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
586.000,00
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Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 314.680,00 zł według poniższego zestawienia:
Dział
801

Rozdział
80195

§

WYSZCZEGÓLNIENIE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych
RAZEM:

ZMNIEJSZENIA
(-)
314.680,00
314.680,00
314.680,00
314.680,00
314.680.00

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatków budżetowych na 2011r. według poniższego zestawienia:
Dział

Rozdział

010
01010

400
40002

600
60016

750
75023

756

75647

757
75702

852
85219

85295

WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym: wydatki majątkowe:
- Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zada
W tym: wydatki majątkowe:
- Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych Wolica – Podwolica - Wymysłów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jst
W tym: wydatki bieżące:
1. Obsługa długu jst
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność

ZWIĘKSZENIE
(+)
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00

ZMNIEJSZENIE
(-)

178.000,00
178.000,00
178.000,00
178.000,00
28.000,00
150.000,00
119.500,00
119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
19.500,00
19.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
14.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.800,00

4.800,00

4.800,00
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90095
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W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych
W tym: Wydatki majątkowe:
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oczyszczanie miast i wsi
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W tym: wydatki bieżące:
1. dotacje na zadania bieżące
RAZEM:

Poz. 6144
4.800,00
4.000,00
4.000,00
800,00
4.800,00
248.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00

50.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

115.000,00

362.300,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
362.300,00

Po dokonaniu w/w zmian wydatki budżetu gminy Łapanów na 2011r. wynoszą: 39.713.054,87 zł
W tym:
wydatki bieżące 26.014.332,87 zł
wydatki majątkowe 13.698.722,00 zł
§ 3.
Deficyt budżetu Gminy Łapanów na 2011r. wynosi:
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:
oraz wolne środki – pozostałością środków na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie:
Przychody budżetu na 2011r.wynoszą:
Rozchody budżetu na 2011r.wynoszą:

3.843.653,00 zł
3.718.923,00 zł
124.730,00 zł
9.244.153,00 zł
5.400.500,00 zł

co ilustruje poniższe zestawienie:
PRZYCHODY I ROZCHODY
A. DOCHODY
B. WYDATKI
C. WYNIK (A-B) - deficyt
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
D1. Przychody ogółem:
w tym: § 950 - wolne środki – pozostałość środków na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 952 - pożyczki i kredyty bankowe
w tym: na współfinansowanie wydatków z UE
D2. Rozchody ogółem:
w tym: § 992 - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
w tym: kredytów związanych z wydatkami dot. UE

35.869.401,87
39.713.054,87
3.843.653,00
3.843.653,00
9.244.153,00
124.730,00
9.119.423,00
2.700.500,00
5.400.500,00
5.400.500,00
2.500.500,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565
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UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy
Łapanów na 2011r. o kwotę: 586.000,00 zł w związku
z otrzymaniem dodatkowych środków zewnętrznych na
zadania własne i realizowane w ramach porozumień.
Zmniejsza się dochody i wydatki na 2011r. w dziale 801
o kwotę: 314.680,00 zł w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu unijnego dla uczniów Zespołu

Poz. 6144,6145,6146

Szkół w Sobolowie. Dokonuje się przeniesień wydatków
budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji
budżetowej wynikających z bieżącej działalności.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

6144

6145
6145

UCHWAŁA NR XIII/93/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
na obszarze Gminy Łapanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2011 r. (MP z 2011 r. Nr 95 poz. 969) Rada
Gminy w Łapanowie uchwala, co następuje:

na obszarze Gminy Łapanów z kwoty 74,18 zł za 1 dt do
kwoty 51,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

6145

6146
6146

UCHWAŁA NR XIII/94/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (MP
Nr 95 poz. 961) Rada Gminy w Łapanowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków. 0,63 zł od 1m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,17 zł od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych0,42 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 4,29 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
- letniskowych 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/285/10 Rady Gminy
Łapanów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.

Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

6146

6147
6147

UCHWAŁA NR XIII/95/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. grunty i budynki służące rozwojowi kultury, sportu
i turystyki oraz zajęte na działalność w zakresie
ochrony przeciwpożarowej;
2. drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe
do gruntów rolnych i leśnych oraz obiektów użyteczności publicznej, stanowiące odrębny przedmiot
opodatkowania oraz drogi nie sklasyfikowane zgodnie z ustawą o ewidencji gruntów i budynków;
3. budowle służące odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków
oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody;

4. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem wykorzystanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/286/10 Rady Gminy
Łapanów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

6147

6148
6148

UCHWAŁA NR XIII/96/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów
na rok 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 roku (MP Nr 95 poz. 961) Rada
Gminy w Łapanowie uchwala , co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton;
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego;

d) od autobusów;
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łapanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Łapanów
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7) w zł
Lp.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1
1.1
1.2
1.3
2.

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

3.
4.1
4.2

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu na 2012 r.
3
746,00
1300,00
1560,00
1820,00
450,00
1000,00
1730,00

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/96/11
Rady Gminy Łapanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINIY ŁAPANÓW w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2) w zł

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC

1
2
1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia osi
i uznane za równoważne
3
4
2154,00
2170,00
2182,00
2194,00

2154,00
2170,00
2182,00
2194,00

2254,00
2278,00
2310,00
2336,00
2362,00
2392,00

2254,00
2278,00
2310,00
2336,00
2362,00
2392,00

2534,00
2562,00
2590,00
2618,00
2646,00

2534,00
2562,00
2590,00
2978,00
2978,00

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Łapanów
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4) w zł
STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zawieszenie
Inne
Lp.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazosi pneumatyczne
systemy
dów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
i uznane
zawieszenia
za równoważne
osi
1
2
3
4
1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
2106,00
2106,00
1.2
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
2138,00
2138,00
1.3
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
2166,00
2166,00
1.4
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
2302,00
2302,00
1.5
powyżej 36 ton
2194,00
2476,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
2.1
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
2106,00
2302,00
2.2
powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
2138,00
2412,00
2.3
nie mniej niż 40 ton i więcej
2380,00
2978,00
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Łapanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6) w zł

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (DMC) zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy

1
2
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4 powyżej 36 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA TERENIE
GMINY ŁAPANÓW od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zatyczne i uznane
wieszenia osi
za równoważne
3
4
594,00
594,00
516,00
516,00

594,00
594,00
778,00
778,00

1406,00
1434,00
1464,00
1490,00
1584,00

1406,00
1434,00
1464,00
1790,00
2302,00

1472,00
1576,00
1602,00

1546,00
1576,00
1790,00

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa
6148
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UCHWAŁA NR XIII/99/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1, 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
w związku z art.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr
148, poz. 991) Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2 ust. 1 pkt 1 za pierwsze 2 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony § 1 ust. 1,
w szczególności: przygotowanie miejsca i warunków do zajęć i zabawy, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz opieka nauczyciela nad dzieckiem w tym czasie oraz w czasie
indywidualnie wybranych przez nie zabaw, opieka podczas wypoczynku, wynosi 6,8% minimalnego wynagrodzenia za pracę, pkt 2 za 8
i 9 godzinę zajęć wykraczających ponad czas
określony § 1 ust. 1, w szczególności: pomoc
dziecku w czynnościach spożywania posiłków,

organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na
wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku
bezpieczeństwa w tym czasie, wynosi 8,7% minimalnego wynagrodzenia za pracę".
§ 2.
1. Skreśla się w całości brzmienie § 4.
§ 3.
1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" § 5 ust. 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i określa umową, o której
mowa § 3. ust. 1".
2. W § 5 skreśla się ust. 3 i ust.4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

6149

6150
6150

UCHWAŁA NR XIII/102/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia
inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 28
§ 4 ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm)
Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów
z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów
podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa w § 1.
dodaje się ust. 3 o treści: " W razie nieobecności inkasentów wymienionych w ust. 2 spowodowanej chorobą,
wyjazdem itp. inkasa podatków i opłat lokalnych dokonują pracownicy Urzędu Gminy w Łapanowie wskazani
przez Wójta Gminy Łapanów".
6150

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR XVI/99/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011
Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Łużna Nr IV/19/11
Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem na 2011 rok
o kwotę 816.011,00 zł, w tym:
a. dochody bieżące o kwotę 272.111,00 zł
b. dochody majątkowe o kwotę 543.900,00 zł - jak
w tabeli Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem na 2011 rok
o kwotę 816.011,00 zł.
3. Zmiany wydatków budżetu z ust. 2 obejmują:
a. Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 248.249,00 zł, w tym:
i. Zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 208.697,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
52.825,00 zł oraz na realizację ich statutowych
zadań o kwotę 155.872,00 zł,
ii. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę
1.372,00 zł,
iii. Zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.891,00 zł,
iv. Zmniejszenie wydatków 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 o kwotę 1.033,00 zł,
v. Zmniejszenie obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.000,00 zł,
b. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
567.762,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 567.762,00 zł, w tym 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 o kwotę 17.998,00 zł - jak w tabeli Nr 2
do uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Łużna na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu – 23.044.163,92 zł, w tym:
a. Dochody bieżące - 21.559.851,92 zł
b. Dochody majątkowe – 1.484.312,00 zł.

2. Wydatki budżetu – 26.544.163,92 zł, w tym:
a. Wydatki bieżące – 20.908.439,92 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych –
14.283.850,54 zł, w tym:
a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 10.831.743,43 zł,
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.452.107,11 zł,
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące –
543.553,00 zł,
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 5.107.580,54 zł,
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych – 704.455,84 zł,
5) Wydatki na obsługę długu publicznego –
269.000,00 zł.
b. Wydatki majątkowe budżetu – 5.635.724,00 zł,
w tym:
1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
– 5.635.724,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych – 1.825.642,00 zł.
§ 3.
1. Tabela Nr 6 pn.”Dochody z opłat za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki budżetu 2011 roku na finansowanie zadań Gminy Łużna w zakresie ochrony
środowiska” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 do
uchwały.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na
rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r. p.n. „Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łużna w 2011 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały. Kwoty dotacji przyznane w dziale 754 rozdział 75412 uwzględniają zmiany
dokonane Zarządzeniem Nr 0050.133.2011 Wójta Gminy
Łużna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2011 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565
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Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Łużna na 2011 rok

Dz.

Grupa

020
dochody
bieżące
dochody
majątkowe
700

Treść
Leśnictwo
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Gospodarka mieszkaniowa

dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
majątkowe
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
majątkowe
710
750
dochody
bieżące
756
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
bieżące
758
dochody
bieżące
801
dochody
bieżące
dochody
bieżące

Plan dochodów na 2011 r.
zmniejszenia
zwiększenia
10 500
500

10 000
568 000

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

300

5 000

25 000

Wpływy z usług (§ 0830)

15 000

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

13 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Działalność usługowa
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Administracja publiczna
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

510 000
10
10
6 500
6 500
203 431

10 000
100 000

Podatek rolny (§ 0320) - osoby prawne

500

Podatek rolny (§ 0320) - osoby fizyczne

42 000

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

50

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
(§ 0910)
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

14 750

1 000

Podatek od nieruchomości (§ 0310) - osoby prawne
Podatek od nieruchomości (§ 0310) - osoby fizyczne

300

3 700
2 000

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

1 000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

53 931

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

4 000

Różne rozliczenia

70 000

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

70 000

Oświata i wychowanie

21 950

Wpływy z usług (§ 0830)

21 450

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

500

1 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565
dochody
bieżące
900
dochody
bieżące
dochody
bieżące
dochody
majątkowe
dochody
bieżące
dochody
bieżące
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Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§ 0960)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

96 500

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

80 000

1 000
4 810

Wpływy z usług (§ 0830)

3 000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

1 100

Pozostałe odsetki (§ 0920)

710

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
RAZEM:
Zmniejszenie dochodów

16 500
906 881

90 870
-816 011

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 2
Wydatki budżetu Gminy Łużna na 2011 rok

Dz.

Rozdz.

010
01095

020
02001

400
40002

600
60016

60078

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolniczych Wola Łużańska - na ławę
Leśnictwo
Gospodarka leśna
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Regulacja prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne
Wykonanie kładki dla pieszych w drodze gminnej Biesna na p. Fryczka
Wykonanie koryta ściekowego w drodze gminnej Łużna - Pustki
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna Centrum w k.p.Janika
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Wyszanka II
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Wiatrówki
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Biesna na p.Fryczka
Odbudowa po powodzi dróg gminnych
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Wałęgówka

Plan wydatków
na 2011 r. w zł
zmniejszenia
zwiększenia
1 516
1 516
862
862
862
654
654
654
7 251
7 251
7 251
7 251
6 945
306
2 093
2 093
2 093
2 093
2 093
370 789
162
100 642
69 060
69 060
6 960
62 100
31 582
31 582
28 400
282
2 900
270 147
162
270 147
162
270 147
162
62
54 929
620
1 010
213 526
162
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700
70005

710
71004

71035

750
75011

75022

75023

75075

75095

754
75412
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Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Mszance
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Woli Łużańskiej
Przystosowanie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Łużnej dla potrzeb
Podstacji Pogotowia Ratunkowego
Wykonanie koncepcji budynku Domu Ludowego w Biesnej
Przebudowa sali letniej w budynku Domu Ludowego w Mszance
Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w gminie Łużna - etap 1, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań jst
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Cmentarze
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Łużnej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
A) wydatki bieżące, w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zakupy inwestycyjne do UG
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalność
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2. dotacje na zadania bieżące (wpłaty na ZGZG)
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Poz. 6151
182 585
182 585
32 267
31 967
7 420
24 547
300
150 318
150 318
17 900
2 142
6 533
65 111
1 999
56 633
17 998
113 398
57 810
57 810
57 810
57 810
55 588
536
536
506
30
55 052
55 052
55 052
50 338
819
819
819
769
50
326
326
326
40 147
20 147
20 147
18 047
2 100
20 000
20 000
20 000
3 000
3 000
3 000
3 000
6 046
6 046
3 133
233
2 900
2 633
280
26 105
24 716
445
445
445

5 000
5 000
5 000
895
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75421

756
75647

757
75702
801
80101

80132

80195

852
85214

85215

85219

85295

900
90001

90002

90004
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b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2. dotacje na zadania bieżące
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Remizie OSP w Łużnej
Zarządzanie kryzysowe
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym: finansowane ze środków własnych
w tym finansowane ze środków subwencji ogólnej w części oświatowej
Szkoły artystyczne
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. 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
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
A) wydatki bieżące, w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
A) wydatki bieżące, w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
A) wydatki bieżące, w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zakup wozu asenizacyjnego
Opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki ściekowej i wodociągowej
w gminie Łużna
Gospodarka odpadami
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
A) wydatki bieżące, w tym:
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895
4 105
24 271
24 271
24 271
1 389
1 389
1 389
1 389
2 167
2 167
2 167
2 167
1 500
667
6 000
6 000
6 000
59 063
33 030
33 030
33 030
33 030
33 030

70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000

5 000
5 000
5 000
5 000
21 033
21 033
20 000
20 000
1 033
42 286
4 000
4 000
4 000
1 500
1 500
1 500
10 000
10 000
10 000
10 000
26 786
26 786
26 786
25 883
15 900
15 900
15 900
1 100
14 800
4 944
4 944
4 944
4 944
10
10
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926
92601
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1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem:
Zmniejszenie wydatków

10
10
5 029
5 029
5 029
5 029
1 699
200
200
200
200
1 499
1 499
700
700
100
699
891 173

75 162
-816 011

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Myśliwiec
Tabela Nr 3
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu 2011 roku na finansowanie zadań
Gminy Łużna w zakresie ochrony środowiska
Lp.

Wyszczególnienie

Dz.

1

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (§ 0580)
dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni
ziemi, w tym:
Zakup wozu asenizacyjnego
Gospodarka odpadami
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni
ziemi, w tym:
Program Unieszkodliwiania Azbestu - dotacja dla Powiatu Gorlickiego
Razem:

900

1.1

2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1

Rozdz.

Dochody
w zł
8 800

90019

Wydatki
w zł

8 800
800
8 000

900

8 800
3 800

90001

3 800
3 800
5 000

90002

5 000
8 800

5 000
8 800

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Myśliwiec
Załącznik
do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna w 2011 roku

Dz. Rozdz.
600
60013

Treść/Rodzaj dotacji z budżetu
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Województwo Małopolskie

Kwota dotacji
dla jednostek
sektora finansów
publicznych
1 975 188
1 834 020
1 834 020

Kwota dotacji dla
jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
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710

754

851

853

900

921
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60014 Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Gorlicki
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łużnej (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)
Dotacja celowa na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojo*
wej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej
Dotacja celowa na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojo*
wej Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesnej
Dotacja celowa na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojo*
wej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszance
Dotacja celowa na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojo*
wej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łużańskiej
Dotacja celowa na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojo*
wej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieśniku
Dotacja celowa na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojo*
wej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
85195 Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Gorlicki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Łużnej
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wkład własny do projektu - Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Gminna w Łużnej

Poz. 6151
141 168
141 168
3 000
3 000
3 000
155 000
155 000
150 000
5 000
4 528
1 484
594
1 499
2 000
6 000
2 000

20 500

2 000
4 000

19 000

2 000
2 000
19 000
1 500
1 500
7 400
7 400
7 400
5 000
5 000
5 000
374 600
10 000
10 000
271 200
271 200
93 400
82 100
11 300
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926

*
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Poz. 6151,6152

Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Razem:

65 200
65 200
65 200
2 371 188

240 700

Kwoty dotacji przyznane w dziale 754 rozdział 75412 uwzględniają zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 0050.133.2011
Wójta Gminy Łużna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2011 rok

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
6151

6152
6152

UCHWAŁA NR XVI/102/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t.j. (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym t.j. (Dz.U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r, o podatku leśnym t.j. (Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularzy do wymiaru i poboru:
1. „Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach” stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały,
2. „Deklaracji na podatek od nieruchomości”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. „Deklaracji na podatek rolny”, stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. „Deklaracji na podatek leśny”, stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXXI/251/09 Rady Gminy Łużna z dnia
30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych do
wymiaru podatku od nieruchomości,
2. Uchwały Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Łużna z dnia
30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku rolnego
3. Uchwały Nr XXXI/249/09 Rady Gminy Łużna z dnia
30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku leśnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
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Poz. 6152
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
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Przewodnicząca Rady Gminy Maria Myśliwiec
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Poz. 6153

6153
6153

UCHWAŁA NR XV/68/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze zmianami.)
oraz art. 211, art. 212 i art. 235 – 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz. 1240 ze zmian.) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sułkowice na
rok 2011 Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach

Dział

Rozdz.

Paragraf

010
01095
2010

400
40095
6207

700
70005
0750

0830
0970
750
75045
2010

756

75615

0500
75618

0410

z dnia 27 stycznia 2011 roku z późniejszymi zmianami,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 7.793.046,94 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 268.383,06 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
8.061.430,00 zł
- jak poniżej:

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
gaz i wodę
Pozostała działalność
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Zakup usług
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące:
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody bieżące:
Wpływy z opłaty skarbowej

Zmniejszenia

Zwiększenia

0,00

7 365,06
7 365,06
7 365,06

847 072,00

0,00

847 072,00

0,00

847 072,00

7 000,00
7 000,00

6 966,00
6 966,00

7 000,00

666,00
6 300,00
300,00
300,00
300,00

15 000,00

100 400,00

7 000,00

7 000,00
15 000,00

10 000,00
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0690
75621

0020
75647

0690
758
75801

2920
75814
0920
0970
801
80101
0750

0830
0970
80104
0690
0830
80110
0750

0970
80148
0830
0970
852
85212

2010

85213

2030
85219
2030
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Wpływy z różnych opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
Różne rozliczenia
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody bieżące:
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

Poz. 6153
5 000,00
92 000,00

92 000,00
1 400,00

0,00

0,00

1 400,00
92 000,00
20 000,00

20 000,00
72 000,00
12 000,00
60 000,00
66 700,00
9 800,00
3 400,00

6 000,00
400,00
33 900,00
14 900,00
19 000,00
5 700,00
1 300,00

4 400,00
17 300,00

3 350,00

10 000,00
7 300,00
23.445,00
10.400,00

10.400,00

3 350,00

3 350,00
13 045,00
13 045,00
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90001
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90078
2030
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
RAZEM DOCHODY BUDŻETU
w tym: dochody bieżące
z czego: ze środków UE
w tym: dochody majątkowe
z czego: ze środków UE

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę 2.269.203,84 zł w tym: wydatki bieżące

Lp.
1
1

Dział
2
010

Rozdział
3
01095

2

400
40095

3

600
60014

4

700
70005

Poz. 6153
7 217 201,00
7 214 358,00

0,00
0,00

7 214 358,00

2 843,00
2 843,00
8 089 923,00
28 493,00
0,00
8 061 430,00
8 061 430,00

296 876,06
296 876,06
0,00
0,00
0,00

o kwotę 135.958,26 zł; wydatki majątkowe o kwotę
2.133.245,58zł
- jak poniżej:

Nazwa - Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne:
budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne:
rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sułkowice (ul. Ślusarska, ul. Zagumnie - boczna, ul. Wolności
i Stanaszka)
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
b) wydatki majątkowe
w tym:
dotacja na pomoc finansową - dofinansowanie budowy
chodnika przy dr. Powiatowej ul. Dolnej w Rudniku etap III
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
b) wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne:
zakup gruntów

Zmniejszenia
5
300 000,00
300 000,00

Zwiększenia
6
7 365,06
7 365,06
7 365,06
7 365,06
7 365,06

300 000,00

0,00

300 000,00
300 000,00
101 400,00

0,00

101 400,00
10 000,00
10 000,00
91 400,00

91 400,00

0,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

0,00
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5

710
71004

71014

71095

6

750
75023

75045

7

754
75410

75412

8

757
75702
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Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
b) wydatki majątkowe
w tym:
dotacja na pomoc finansową -dofinansowanie programu
E -powiat budowa zintegrowanego systemu informacji
przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej
w powiecie myślenickim
Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kwalifikacja wojskowa
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie
zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(6) wydatki na obsługę długu

Poz. 6153
186 828,50
160 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
16 828,50
16 828,50
16 828,50

300,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00

300,00
300,00
300,00
5 000,00
5 000,00

11 000,00
0,00

5 000,00
5 000,00

11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
70 000,00
70 000,00

70 000,00
70 000,00
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje:
budowa budynku Przedszkola Samorządowego
w Krzywaczce
budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Sułkowicach - przygotowanie inwestycji (projekt budowlany)
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
dotacja celowa przekazana do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:

Poz. 6153
908 277,60
8 050,00

120 111,00
28 099,00

8 050,00

28 099,00

8 050,00

28 099,00

8 050,00
28 099,00
898 000,00

39 900,00
39 900,00
39 900,00
39 900,00

898 000,00

878 000,00
20 000,00
227,60

30 312,00

197,52

30 312,00
30 312,00
2 150,00
28 162,00

197,52
30,08
30,08

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
11 800,00
11 800,00
11 800,00
11 800,00
2 000,00
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a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące

Poz. 6153
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 920,00
10 920,00
10 920,00
10 920,00
10 920,00
127 105,80
26 000,00

43 200,00

26 000,00
26 000,00
26 000,00
2 800,00

13 200,00

2 800,00

13 200,00

2 800,00

3 100,00

2 800,00
3 100,00
10.100,00
5 450,00

5 450,00
5 450,00
5 450,00
70 000,00

70 000,00
70 000,00
4 793,80
4 793,80
4 793,80
6 000,00
6 000,00
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w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i mostów
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
RAZEM
w tym:
- wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

Poz. 6153

6 000,00
12 062,00
12 062,00
12 062,00
11 849,00
213,00
30 000,00
30 000,00

5 300,00

30 000,00
6 239,00
6 239,00
6 239,00
6 239,00
5 900,00
339,00

5 300,00
5 300,00
5 300,00
781 987,00
781 987,00

20 000,00

100 000,00
100 000,00
681 987,00
681 987,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
2 577 118,90

307.915,06

433 873,32

297 915,06

237 282,00

187 815,06
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w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej
w tym:
(4.1) ze środków pochodzących z budżetu
(6) obsługa długu
- wydatki majątkowe
w tym realizowane z udziałem środków UE
3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 130.517,83 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku ban-

Poz. 6153

30 149,00
207 133,00

23 050,00
164 765,06

110 197,52
86 393,80
0,00

0,00
40 100,00
0,00

0,00

0,00
70 000,00
10 000,00
0,00

2 143 245,58
981 987,00

kowym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 130.517,83 zł”.
4) § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę
przychodów budżetu w wysokości 1.849.883,00 zł oraz
łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.719.365,17 zł;
w specyfikacji - jak poniżej:
38 684 319,07
38 814 836,90
-130 517,83
1 849 883,00

1. DOCHODY OGÓŁEM:
2. WYDATKI OGÓŁEM:
3. WYNIK (1-2) DEFICYT
4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- kredyty
- pożyczki
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów
w tym:

spłata pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie inwestycji

1 350 000,00
0,00
499 883,00
1 719 365,17
1 719 365,17
669 433,17

1. Zadanie: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Harbutowice

2. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w Biertowicach
3. Zadanie: budowa linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych oraz kompostowni odpadów organicznych na
terenie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach
4. Zadanie: Budowa zbiornika wodnego w Rudniku
5. Budowa chodnika przy dr. Wojewódzkiej nr 955 w Sułkowicach i Rudniku

6. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach - etap IV
7. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rudnik - etap I
8. Zadanie: Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce
9. Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej Fi 200 w Sułkowicach"
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
w roku 2011 kredytów w wysokości 1.350.000,00 zł
na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach
budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Sułkowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitem z ust.2, z których obciążenia w okresie

ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu
i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
5) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami:
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Nazwa - Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Poz. 6153
Dochody
5
12.356,19
12.356,19
12.356,19

Wydatki
6
12.356,19

12.356,19
12.356,19
12.356,19
12.356,19
100.570,00
74.458,00

100.570,00

74.458,00
74.458,00
74.458,00
74.458,00
74.458,00
26.112,00
26.112,00

26.112,00
26.112,00
8.912,00
8.112,00
800,00
17.200,00
24.015,00

24.015,00

2.100,00
2.100,00

2.100,00

2 100,00
2 100,00
600,00
1 500,00
21.915,00
21.915,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565
75108

75414
2010

75414

851
85195
2010

85195

852
85212

2010

85213

Poz. 6153

Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

754

85212
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

21.915,00
21.915,00
10.995,00
4.922,00
6.073,00
10.920,00
250,00
250,00
250,00

250,00

250,00
250,00
250,00
250,00
99,00
99,00
99,00

99,00

99,00
99,00
99,00
99,00
4.249.805,00
4.244.209,00

4.249.805,00

4.244.209,00

4.244.209,00

4.244.209,00
167 892,00
150.663,00
17.229,00
4.076.317,00
5.596,00
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Poz. 6153

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85213

5.596,00

5.596,00

5.596,00
5.596,00
5.596,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie
w 2011 r.
Dział

Rozdział

§

Nazwa – Treść

1
750

2

3

4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

75011
0690
852
85212

0980

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat
i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dochody
5
620,00
620,00
620,00
36.400,00
36.400,00

36.400,00

oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Sułkowice w zakresie ochrony środowiska:

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy z różnych opłat
DOCHODY - ogółem
WYDATKI
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(dofinansowanie remontu przyłączy kanalizacyjnych do hali sportowej-przy Gimnazjum w Sułkowicach)
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Dział
900

DZIAŁ
Rozdział
010
01095

801
80110

Kwota
w zł
80.970,41
80.970,41
80.970,41

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
40.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00

80195

24.000,00
16.000,00
16.000,00
12.600,00
3.400,00
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
WYDATKI - ogółem

900
90002
90004

43.255,90
26.000,00
26.000,00
26.000,00
17.255,90
17.255,90
17.255,90
85.255,90

7) § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Wydatki budżetu
gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011 w kwocie 1.844 414,50 zł, jak
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik
do uchwały Nr XV/68/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sułkowice w roku 2011

Dział Rozdział

1
400

2

40095

Nazwa

3
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energie elektryczną , gaz
i wodę
Pozostała działalność

Rodzaj dotacji z budżetu

4

Dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych
5

60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana
między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

710
71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana
między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne

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

10 319,50
10 319,50
10 319,50

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00
12 000,00

0,00
0,00

12 000,00
12 000,00
12 000,00

0,00
0,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom
851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom

900
90001

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

6
258 395,00

258 395,00
258 395,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
600

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

445 700,00
445 700,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

445 700,00
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Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

793 000,00
530 000,00
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

92116

Biblioteki

92195

Pozostała działalność

92605

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

926

15 000,00

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe na zadania bieżące JST zlecane
innym podmiotom

530 000,00
263 000,00
263 000,00
15 000,00
185 000,00
185 000,00

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:

OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
- dotacje celowe
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
- dotacje celowe inwestycyjne

185 000,00
913 319,50

931 095,00

1 844 414,50
793 000,00
704 095,00
347 319,50
227 000,00
120 319,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
6153

6154
6154

UCHWAŁA NR XV/70/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska
w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,84 zł
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł
c) pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,43 zł
d) pozostałych od 1m2 powierzchni - 0,17 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni - 0,61 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej - 19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł
e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej:
- garaży wolnostojących - 4,86 zł
- budynków letniskowych i altan - 7,36 zł
- budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł
- od budynków nie wymienionych w pkt 2 lit. e
- 3,84 zł
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % ich wartości
określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 -7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/386/10 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha

6154

6155
6155

UCHWAŁA NR XV/71/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/203/05 z dnia
1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.

§ 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny – jak załączniki Nr 1 - 4 do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
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do uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39474 –

Poz. 6155

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 565

– 39475 –

Poz. 6155
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mgr Jan Socha
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach mgr Jan Socha
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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