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Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków prowadzone przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław
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Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŊ trybu ich pobierania
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40225

6355

–

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia ceny
sprzedaŊy drewna jako podstawę obliczenia podatku leņnego na rok 2012
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Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów
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Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek
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Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty od posiadania psów
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Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia stawek
opłaty targowej
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Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały
nr III/10/02 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 grudnia 2002 r.
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Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia wzorów
formularzy do podatku rolnego, podatku leņnego, oraz podatku od nieruchomoņci
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Rady Gminy ŁuŊna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Gminy ŁuŊna dotyczącej ustalenia
regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy ŁuŊna
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Rady Gminy ŁuŊna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia przez Gminę ŁuŊna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty rocznej

40272

6371

–

Rady Gminy ŁuŊna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w ŁuŊnej
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–

Rady Gminy ŁuŊna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mszance
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Rady Gminy ŁuŊna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli ŁuŊańskiej

40282

Rady Gminy Niedňwiedň z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budŊetu gminy Niedňwiedň
na 2011 rok
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Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na rok 2012
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Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokoņci stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie
przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina

40300

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych

40301

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVIII/174/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada
2004r. okreņlającej wzory formularzy do podatku rolnego, podatku leņnego
oraz podatku od nieruchomoņci

40304

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 paňdziernika 2011 r. w sprawie: przyjęcia
„Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalnoņci poŊytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji"
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Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XI/52/2011 z dnia 21.10.2011r.
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Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budŊecie
gminy na 2011 rok
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Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
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Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie obniŊenia ņredniej ceny skupu Ŋyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego
w roku 2012
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Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych

40343
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UCHWAŁA NR XII/99/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków prowadzone przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z póňn. zm.) i art. 24 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 123 poz. 858 z póňn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
1) Zatwierdzić taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków realizowane przez Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu na terenie
Gminy Bolesław, okreņlone w załączniku do uchwały.
2) Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. do
dnia 31 grudnia 2012r.

ców – gospodarstwa domowe i instytucje uŊytecznoņci publicznej.
§ 3. Zobowiązać Gminny Zakład Oczyszczania
Ņcieków z siedzibą w Małobądzu do ogłoszenia taryfy
w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń
w terminie do 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi
Gminy Bolesław i Gminnemu Zakładowi Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

§ 2.
Ustalić
dopłatę
do
1 m3
ņcieków
w wysokoņci 0,49 zł netto dla taryfowej grupy odbior-

1) Zakres ņwiadczonych usług dla odbiorców.
2) Standardy jakoņciowe obsługi odbiorców usług.
Rozdział 1
Uwagi ogólne.

Załącznik
do uchwały Nr XII/99/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.
TARYFY CEN I STAWEK OPŁAT DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŅCIEKÓW NA OKRES od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Małobądz, paňdziernik 2011 r.

Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ņcieków
oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną opracowania taryf w szczególnoņci stanowią:
-

Spis treņci:
1) Uwagi ogólne.
2) Rodzaje prowadzonej działalnoņci.
3) Rodzaje i struktura taryfy.
4) Taryfowe grupy odbiorców.
5) Rodzaje wysokoņć cen i stawek opłat.
6) Warunki rozliczeń z uwzglĉdnieniem wyposaŊenia
nieruchomoņci w przyrządy pomiarowe.
7) Warunki stosowania cen i stawek opłat.

-

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ņcieków
(t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 123 poz. 858 z póňn.
zm.), zwana dalej „Ustawą”,
rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie okreņlenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ņcieków (Dz. U. Nr 127,
poz. 886) zwane dalej „Rozporządzeniem”.
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Ceny i stawki opłat okreņlone w niniejszej taryfie
dotyczą odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ņcieków.

Rozdział 3
Rodzaje i struktura taryfy.

Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą
w Małobądzu, zwany równieŊ „Zakładem”, lub
„GZOŅ”, w ramach prowadzonej działalnoņci nie
realizuje zadań z zakresu gospodarki ņciekami opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyŊszym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za jednostkę
miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ņcieki opadowe
i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą
rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni.

Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą
w Małobądzu na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy.

Zakład nie dołącza do niniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodkan w związku z art. 21 ust. 7 Ustawy.
Rozdział 2
Rodzaje prowadzonej działalnoņci.
Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą
w Małobądzu prowadzi działalnoņć w zakresie zbiorowego odprowadzania ņcieków, na podstawie Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ņcieków
z siedzibą w Małobądzu uchwalonego Uchwałą Nr
VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003
roku, na terenie Gminy Bolesław.
Zgodnie ze Statutem GZOŅ utworzony jest w celu
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Bolesław, a przedmiotem działalnoņci Zakładu jest
odprowadzanie i oczyszczanie ņcieków.
Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą
w Małobądzu w ramach prowadzonej działalnoņci nie
realizuje zadań z zakresu gospodarki ņciekami opadowymi i kanalizacją deszczową.

Dla zbiorowego odprowadzania ņcieków opracowana została taryfa jednolita wieloczłonowa tj. zawiera jednolite dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców ceny i stawki opłat i składa się :
1) z ceny za m3 odprowadzonych ņcieków,
2) ze stawek opłat abonamentowych na odbiorcę,
3) ze stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
4) ze stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 4
Taryfowe grupy odbiorców.
Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców
wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu odprowadzania ņcieków, warunków odprowadzania
ņcieków, a takŊe na podstawie sposobu rozliczeń za
ņwiadczone usługi. Uwzględniając zróŊnicowanie
kosztów odprowadzania ņcieków oraz sposoby korzystania z urządzeń kanalizacyjnych dokonano podziału
odbiorców usług.
Wyodrębniono grupy odbiorców:
- gospodarstwa domowe i instytucje uŊytecznoņci
publicznej,
- odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców
Lp.
1.

2.

Taryfowa grupa odbiorców usług
odprowadzania ņcieków
Gospodarstwa domowe i instytucje
uŊytecznoņci publicznej

Pozostali odbiorcy

Opis
o Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno
i wielorodzinnych
o Właņciciele i zarządcy budynków
o Wspólnoty mieszkaniowe
o Podmioty prowadzące wyłącznie działalnoņć zakwalifikowaną wg
Polskiej Klasyfikacji Działalnoņci (PKD) do:
- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD Sekcja O)
- Edukacja (PKD Sekcja P)
- Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Sekcja Q)
- Działalnoņć związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD Sekcja R)
o Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1

Taryfa zawiera opłatę abonamentową. Opłata
abonamentowa została skalkulowana na podstawie
kosztów usługi rozliczenia, odczytu i kosztów utrzymania w gotowoņci do ņwiadczenia usług urządzeń
kanalizacyjnych. Taryfa zawiera trzy stawki opłaty
abonamentowej uwzględniającej sposób rozliczeń tj.
dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań
wodomierzy głównych, odbiorców rozliczanych
z uwzględnieniem tzw. podwodomierza dla odliczania
wody bezpowrotnie zuŊytej oraz przeciętnych norm
zuŊycia wody.

Taryfa zawiera stawkę opłaty przyłączeniowej
wynikającą z kosztów przeprowadzania odbiorów
technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
Taryfa zawiera równieŊ stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
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Rozdział 5
Rodzaje wysokoņć cen i stawek opłat.
1) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ņcieków taryfa wieloczłonowa:
a) cena za odprowadzone ņcieki, stanowiąca iloczyn
iloņci ņcieków, ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych lub jako równą iloņci dostarczonej wody i ceny za odprowadzenie ņcieków w zł/m3. W zakresie usług zbiorowego odprowadzania ņcieków ma zastosowanie podział
na dwie grupy odbiorców tj. gospodarstwa domowe i instytucje uŊytecznoņci publicznej oraz
pozostali odbiorcy.

Poz. 6349
b) Stawki opłaty abonamentowej – niezaleŊnie od
iloņci odprowadzonych ņcieków – płaconej za
kaŊdy miesiąc wyraŊonej w zł./odbiorcę/miesiąc.
Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów
zawartych w § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006r. i ustalona dla
wszystkich odbiorców.

NaleŊnoņci wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców usług niezaleŊnie
od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ņcieki
w okresie rozliczeniowym.
Obowiązujące ceny za odprowadzone ņcieki,
zaleŊne są od iloņci i wyraŊone są w złotych za 1 m3 .

Tabela 1. Wysokoņć cen za odprowadzone ņcieki.
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1
1.

2
Gospodarstwa domowe i instytucje
uŊytecznoņci publicznej
Pozostali odbiorcy

3
Cena za 1 m3 odprowadzonych
ņcieków
Cena za 1 m3 odprowadzonych
ņcieków

2.

Cena w zł
netto
4
5,05

Jednostka miary

5,05

zł / m3

Cena w zł
netto
4
3,15

Jednostka miary

1,41

zł /szt.

5,81

zł /szt.

5
zł / m3

Tabela 2. Stawka opłaty abonamentowej.
Lp.

Rodzaj wodomierza

Wyszczególnienie

1
1.

2
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie
przeciętnych norm
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza i przy uwzględnieniu podwodomierza

3
Stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc

2.
3.

5
zł /szt.

*w wypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki opłaty abonamentowej za jeden miesiąc przemnaŊa
się razy dwa, w wypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki opłaty abonamentowej za jeden miesiąc
przemnaŊa się razy trzy, w wypadku szeņciomiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki opłaty abonamentowej za
jeden miesiąc przemnaŊa się razy szeņć
Tabela 3. Stawka opłat ryczałtowych za odprowadzone ņcieki w 1 miesiĉcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobĉ
w lokalach nieopomiarowanych.
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

WyposaŊenie mieszkania
w instalację

1.
1.

2.
Gospodarstwa domowe
i instytucje uŊytecznoņci
publicznej

2.

Gospodarstwa domowe
i instytucje uŊytecznoņci
publicznej
Gospodarstwa domowe
i instytucje uŊytecznoņci
publicznej

3.
Wodociąg bez ubikacji i łazienki
(brak kanalizacji) pobór wody ze
zdroju podwórzowego lub ulicznego
Wodociąg, ubikacja bez łazienki

3.

Wodociąg, zlew kuchenny, wc,
brak łazienki i ciepłej wody

Przeciętna miesięczna norma
zuŊycia wody/m3 /1
osoba
4.
0,9

Cena/Stawka
opłaty w zł.

1,8

9,09

2,70

13,64

5.
4,55
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Wodociąg, ubikacja, łazienka,
lokalne ňródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy- gaz z butli,
elektryczny bojler)

3,0

15,15

*stawkę opłaty za jedną osobę przemnaŊa się przez iloņć zameldowanych osób w lokalu.
Tabela 4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
Lp.
1.
1.

Rodzaj stawki
2.
stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*

Stawka opłaty w zł/szt
3.
100,09

*PowyŊsze stawki zawierają koszty przeprowadzenia odbiorów technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. WyŊej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych
i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
Do cen i stawek opłat okreņlonych w kolumnach
4 tabel 1, 2 i 3 i kolumnie 3 tabeli 4 dolicza się podatek
od towarów i usług, zgodnie § 2 pkt. 9 – 11 Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 1 lit. b).
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody
i odprowadzaniu ņcieków oraz opłacie abonamentowej.
Podane ceny są cenami netto, do których naleŊy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Wysokoņć opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Podstawa prawna:
a) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie okreņlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ņcieków;
b) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ņcieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych;
c) Obwieszczenie Ministra Ņrodowiska z dnia 23 paňdziernika 2009 r. w sprawie wysokoņci stawek kar
za przekroczenia warunków wprowadzania ņcieków
do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2010.
I) Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaňników zanieczyszczeń we wprowadzanych ņciekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1) Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakoņci) ņcieków
i/lub dopuszczalnych wartoņci wskaňników zanieczyszczeń w ņciekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Bolesław są ustalane na podstawie
wyników analiz fizyko-chemicznych ņcieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym
w Umowie o odprowadzanie ņcieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ņcieków przemysłowych oraz warunków

wprowadzania ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych.
GZOŅ w Małobądzu poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ņcieków) o wynikach kontroli w terminie do 21
dni od daty przeprowadzenia kontroli.
2) Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę
ņcieków) za przekroczenie warunków wprowadzania
ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
są powiększone o naleŊny podatek VAT. Opłaty za
przekroczenie dopuszczalnego stanu ņcieków i/lub
wartoņci wskaňników zanieczyszczeń we wprowadzanych ņciekach są naliczane od dnia poboru ņcieków,
w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania
przekroczeń.
3) Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień
wpływu do siedziby GZOŅ w Małobądzu pisemnego
wniosku
odbiorcy
usług
(dostawcy
ņcieków)
o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku
z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych
wprowadzania ņcieków, jeŊeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
4) JeŊeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług
(dostawcy ņcieków) przeprowadzona przez GZOŅ
w Małobądzu, nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według
ostatniej kontroli.
II) Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
1) Przekroczenia dopuszczalnego stanu ņcieków:
a) Wysokoņć opłaty za przekroczenie dopuszczalnej
temperatury wprowadzanych ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:
- za ņcieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkoņć o mniej niŊ 5°C, według
wzoru: Pt = (Tp – Tk )• W • St1
- za ņcieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkoņć o 5°C i więcej, według wzoru: Pt = (Tp – Tk )• W • St2
Objaņnienia symboli:
Pt - opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury
(w zł.),
(Tp – Tk ) - iloņć stopni przekroczenia dopuszczalnej
temperatury,
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Tp - temperatura ņcieków stwierdzona podczas kontroli
(w °C),
Tk

-

dopuszczalna temperatura ņcieków zgodnie
z obowiązującym w dniu kontroli Obwieszczeniem właņciwego ministra (w °C),

W - iloņć odprowadzonych ņcieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
St1 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartoņci temperatury o mniej niŊ 5°C
za kaŊdy stopień przekroczenia (w zł/m3),

Poz. 6349

2) Przekroczenia dopuszczalnego składu ņcieków:
Wysokoņć opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci wskaňników zanieczyszczeń we wprowadzanych ņciekach ustala się według wzoru:
Pw = [(Np – Nk )/1000] • W • Sj
Objaņniania symboli:
Pw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci
wskaňników zanieczyszczeń (w zł),

St2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartoņci temperatury o 5°C i więcej
za kaŊdy stopień przekroczenia (w zł/m3),

Np - wielkoņć stęŊenia okreņlona na podstawie analizy
(w g/m3),

St1 i St2 - zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Obwieszczeniem właņciwego ministra.

W - iloņć odprowadzonych ņcieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,

b) Wysokoņć opłaty za przekroczenie dopuszczalnego
odczynu wprowadzanych ņcieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o mniej
niŊ 0,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W •
SpH1
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej
niŊ 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru: PpH =
W • SpH2
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej
niŊ 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH =
W • SpH3
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej
niŊ 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W •
SpH4
Objaņnienia symboli:
PpH - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu
(w zł),
W - iloņć odprowadzonych ņcieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
SpH1 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki, których pH
jest wyŊsze od górnej albo niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o mniej niŊ 0,5 pH (w zł/m3),
SpH2 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki, których pH
jest wyŊsze od górnej albo niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 0,5 pH do 1,5 pH (w
zł/m3),

Nk - wielkoņć stęŊenia dopuszczalnego (w g/m3),

Sj - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji,
w tym substancji wyraŊonej jako wskaňnik (w zł/kg
– zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Obwieszczeniem Ministra Ņrodowiska w sprawie wysokoņci jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ņcieków do wód lub
do ziemi).
Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych
wartoņci kilku wskaňników opłata obliczana będzie tylko
dla wskaňnika, który pociąga za sobą najwyŊszą opłatę.
III) Zasady obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania przez odbiorcę usług –
dostawcę ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, których stan i skład nie spełnia wymagań okreņlonych w umowie o odprowadzanie
ņcieków:
1) Za przekroczenie równoczeņnie dopuszczalnych
wartoņci wskaňnika temperatury i odczynu opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych
wskaňników.
2) Za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci równoczeņnie pozostałych wskaňników opłata obliczana będzie tylko dla wskaňnika, który pociąga
za sobą najwyŊszą opłatę.
W przypadku, gdy wprowadzanie ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będzie niezgodne z postanowieniami umów i/lub przepisami prawa GZOŅ w Małobądzu ma prawo dochodzić odszkodowania.

SpH3 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki, których pH
jest wyŊsze od górnej albo niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 1,5 pH do 2,5 pH (w
zł/m3),

Rozdział 6
Warunki rozliczeń z uwzglĉdnieniem wyposaŊenia
nieruchomoņci w przyrządy pomiarowe.

SpH4 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki, których pH
jest wyŊsze od górnej albo niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 2,5 pH (w zł/m3),

1) Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ņcieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okreņlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ņcieków.

SpH1, SpH2, SpH3, SpH4 – zgodnie z obowiązującym w dniu
kontroli Obwieszczeniem właņciwego ministra.
Za przekroczenie równoczeņnie dopuszczalnej temperatury i dopuszczalnego pH, opłata obliczana będzie jako
suma opłat dla tych wskaňników.
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2) O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi
inaczej łączna opłata za zbiorowe odprowadzanie
ņcieków pobierana jest za kaŊdy miesiąc, w którym były ņwiadczone usługi.
3) Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezaleŊnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ņcieki w okresie rozliczeniowym.
4) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone
ņcieki na warunkach i w terminach okreņlonych
w umowie.
5) Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala
się, jako iloņć równą dostarczonej wody, iloņć odebranych ņcieków z nieruchomoņci.
6) Iloņć
ņcieków
w budynkach
wyposaŊonych
w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń.
7) Iloņć odprowadzonych ņcieków w rozliczeniach
z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt
wodomierz
dodatkowy,
ustalana
jest
w wysokoņci róŊnicy odczytów wodomierza głównego
i dodatkowego.
8) W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłuŊej
niŊ do terminu okreņlonego ustawą, iloņć ņcieków odprowadzonych z nieruchomoņci ustala się, jako równą
iloņć wody, w oparciu o przeciętne normy zuŊycia wody okreņlone odrębnym przepisem prawa.
9) W przypadku ņwiadczenia usług odprowadzania ņcieków oraz braku urządzenia pomiarowego iloņć ņcieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zuŊycia wody, a w przypadku braku
odniesienia w tych normach jako równą iloņci ņcieków
okreņlonej w umowie.
10) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego iloņć odprowadzonych ņcieków ustala się
na podstawie ņredniego zuŊycia wody lub odprowadzonych ņcieków w okresie 6 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawnoņci działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to
moŊliwe – na podstawie ņredniego zuŊycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu ņredniomiesięcznego zuŊycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
11) W przypadku stwierdzenia przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu
przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę ņcieków) warunków wprowadzania ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych, Gminny Zakład Oczyszczania
Ņcieków z siedzibą w Małobądzu będzie naliczał
opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie
z obowiązującą w danym roku kalendarzowym taryfą. Opłata ta ma charakter ciągły i będzie naliczana
do momentu ustania przekroczeń.

nia przekroczenia dopuszczalnych wartoņci za okresy
obliczeniowe, tj. od dnia poboru próby ņcieków przemysłowych, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartoņci wskaňników zanieczyszczeń do dnia
kolejnego poboru próby ņcieków niewykazującej przekroczenia dopuszczalnej wartoņci.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych naliczana będzie w zaleŊnoņci od stop-

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

6349

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoņci równoczeņnie w kilku wskaňnikach zanieczyszczeń,
z wyjątkiem odczynu i temperatury, w/w opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dla
wskaňnika zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyŊszą stawkę opłaty.
Do opłaty naliczanej według obowiązujących
stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
ustalonej według wyŊej okreņlonych zasad dolicza się
w kaŊdym wypadku opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci pH i temperatury według stawek opłat.
Rozdział 7
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
1) Zakres ņwiadczonych usług dla odbiorców.
W taryfie za okres od 01.01.2012r. do
31.12.2012r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków i Rozporządzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie
okreņlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ņcieków, a takŊe
Regulaminem odprowadzania ņcieków przez Gminny
Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu Uchwała nr XXXVIII/306/2005 Rady Gminy Bolesław
z dnia 29 grudnia 2005r.
Zbiorowe odprowadzanie ņcieków dokonywane
jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne.
2) Standardy jakoņciowe obsługi odbiorców usług.
Okreņlone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się przy zachowaniu standardów jakoņciowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawnych i które zostały okreņlone w regulaminie odprowadzania ņcieków.
Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie
prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych.
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UCHWAŁA NR XII/105/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŊ trybu ich pobierania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póňniejszymi zmianami )
i art. 50 ust. 6 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póňniejszymi zmianami.)
Rada Gminy Bolesław uchwala:
§ 1. Gmina poprzez Gminny Oņrodek Pomocy
Społecznej organizuje i ņwiadczy usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania osób wymagających tej formy wsparcia.
§ 2. Osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych.
§ 3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina,
a takŊe wspólnie zamieszkujący małŊonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŋyciowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację
oraz w miarę moŊliwoņci, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
§ 5. Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu ņrodowiskowego.
§ 6.
1. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej, przyznając
usługi opiekuńcze, w decyzji administracyjnej
ustala ich zakres, okres i miejsce ņwiadczenia, odpłatnoņć i tryb pobierania odpłatnoņci, uwzględniając zasady ustalone w niniejszej uchwale.
2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi
10,00 zł.
§ 7.
1. Usługi opiekuńcze są ņwiadczone bezpłatnie, gdy
dochód:
a) osoby samotnie gospodarującej nie przekracza
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej okreņlonego w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy o pomocy społecznej,

b) w rodzinie - gdy dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie okreņlonego w art.8 ust.1
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. W pozostałych przypadkach korzystający z usług
opiekuńczych ponosi częņciową odpłatnoņć za
usługi opiekuńcze w zaleŊnosci od:
a) wysokoņci dochodu osoby samotnie gospodarującej - w/g zasad okreņlonych w Załączniku
Nr 1,
b) wysokoņci dochodu na osobę w rodzinie - w/g
zasad okreņlonych w Załączniku Nr 2.
3. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są przez
osoby zobowiązane do ich uiszczenia w kasie lub
na rachunek bankowy Gminnego Oņrodka Pomocy
Społecznej w Bolesławiu.
§ 8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŊeli Ŋądanie zwrotu wydatków na udzielone ņwiadczenie
w całoņci lub częņci stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąŊenie lub teŊ niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej w Bolesławiu na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej moŊe
odstąpić od Ŋądania takiego zwrotu, odroczyć termin
płatnoņci albo rozłoŊyć na raty.
§ 9. Z dniem wejņcia w Ŋycie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr XXI/200/2004r. Rady Gminy
Bolesław z dnia 28 paňdziernika 2004 roku w sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci
za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
równieŊ trybu ich pobierania.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław i Kierownikowi Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/105/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.

ODPŁATNOŅĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH
% kryterium dochodowe dla osoby samotnie
gospodarującej

Osoba samotnie gospodarująca
odpłatnoņć w 100%

do 100%

bezpłatnie

powyŊej 101% - 150%

15%

powyŊej 151% - 200%

30%

powyŊej 201% - 300%

40%

powyŊej 301% - 400%

50%

powyŊej 401%

100%
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/105/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 28 listopada 2011 r.
ODPŁATNOŅĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB W RODZINIE

% kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Osoba w rodzinie
odpłatnoņć w 100%

do 100%

bezpłatnie

powyŊej 101% - 150%

20%

powyŊej 151% - 200%

40%

powyŊej 201% - 300%

50%

powyŊej 301% - 400%

70%

powyŊej 401%

100%
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

6350

6351
6351

UCHWAŁA NR X/78/2011
RADY GMINY BUDZÓW
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie miesiĉcznych stawek czynszu najmu za lokale uŊytkowe i garaŊe w budynkach stanowiących własnoņć
gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ,art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. Nr.142 poz.1591 z 2001 r./

z póňniejszymi zmianami – Rada Gminy w Budzowie
uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40223 –

§ 1.
1. Ustala się minimalne stawki czynszu za najem
i dzierŊawę lokali uŊytkowych i garaŊy stanowiących własnoņć Gminy Budzów w brzmieniu okreņlonym w załączniku Nr.1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się stawki za najem pomieszczeń na organizowanie zabaw , wesel i innych imprez osobom
prywatnym i organizacjom społecznym w budynkach stanowiących własnoņć Gminy Budzów
w brzmieniu okreņlonym w załączniku Nr.2 do niniejszej uchwały.
3. Stawki okreņlone w ust.1 i 2 powiększone zostają
o podatek VAT.

Poz. 6351

4. Wynajmujący lokale według stawek ustalonych
w ust.1 zobowiązani są do opłacania podatku od
nieruchomoņci.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 3. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Budzów
Nr XXXII/339 /2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
i Nr VI/59/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 21 listopada 2011 r.
Stawki czynszu za lokale uŊytkowe w roku 2012
wynoszą:
1) Lokale uŊytkowe połoŊone w Domu Wiejskim
w Bieńkówce
i Gminnym
Oņrodku
Kultury
w Jachówce 24,00 wraz z centralnym ogrzewaniem
za 1 m²
2) Kiosk Budzów Adamkówka – za 1 m ² –13,00 zł
3) Ņwietlica MłodzieŊowa w Palczy – za 1 m² – 10,50 zł
4) Oņrodek Zdrowia w Budzowie i Bieńkówce –
30,00 zł z centralnym ogrzewaniem za 1 m ²
5) GaraŊe za 1 m² powierzchni -1,60 zł
6) Pomieszczenie garaŊowe w budynku Oņrodka
Zdrowia w Budzowie z przeznaczeniem na działalnoņć handlową w wysokoņci - 16,50
7) Lokale uŊytkowe w Szkole Podstawowej Nr 1
w Budzowie wraz z centralnym ogrzewaniem 27,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 21 listopada 2011 r.
Stawki za najem pomieszczeń na organizowanie
zabaw, wesel i innych imprez w roku
§ 1. W Domu Wiejskim w Bieńkówce
1) organizacjom społecznym w kwocie - 350,00 zł
2) osobom prywatnym na zabawy - 600,00 zł
3) osobom prywatnym na imprezy okolicznoņciowe 380,00 zł
4) wesela sobota do godz.10.00 w niedzielę - 1.100,00 zł
5) wesela sobota , niedziela do poniedziałku do godz.
10.00 - 1.200,00 zł
6) inne/szkolenia, pokazy ,zajęcia sportowo-rekreacyjne/ 45,00 zł za 1 godzinę
§ 2. W Gminnym Oņrodku Kultury w Jachówce

8) Pomieszczenia
w Budzowie:

uŊytkowe

w Oņrodku

Zdrowia

1. do prowadzenia ņwiadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej - 5.20 zł
2. socjalno –bytowe - 2,20 zł
9) Gabinet stomatologiczny w Oņrodku Zdrowia
w Bieńkówce – opłata za wynajem gabinetu na
ņwiadczenie usług stomatologicznych wynosi
16,00 zł za 1 godzinę
10) Punkt Informacji Turystycznej w Gminnym
Oņrodku Kultury w Jachówce – opłata za wynajem pomieszczenia na zorganizowanie szkoleń ,
pokazów 11,00 zł za 1 godzinę
11) pomieszczenie sali narad w Urzędzie Gminy
w Budzowie – opłata za wynajem pomieszczenia
na zorganizowanie szkoleń, pokazów 11,00 zł za
1 godzinę
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

1) organizacjom społecznym w kwocie - 300,00 zł
2) osobom prywatnym na zabawy - 560,00 zł
3) osobom prywatnym na imprezy okolicznoņciowe 330,00 zł
4) wesela sobota do godz. 10.00 w niedzielę - 760,00 zł
5) wesela sobota , niedziela do poniedziałku do godz.
10.00 - 870,00 zł
6) inne/ szkolenia ,pokazy, zajęcia sportowo-rekreacyjne /
- 45,00 zł za 1 godzinę
§ 3.
1. Organizator zabawy lub wesela czy innej imprezy
okreņlonych w § 1 pkt. 1 – 5 wpłaca kaucję w wysokoņci - 700,00 zł na poczet zniszczeń, po stwierdzeniu
przez gospodarza budynku, Ŋe sprzęt i pomieszczenie
nie uległy zniszczeniu kwota podlega w całoņci zwrotowi.
2. Organizator zabawy lub wesela czy innej imprezy
okreņlonych w § 2 pkt. 1 – 5 wpłaca kaucję
w wysokoņci - 700,00 zł na poczet zniszczeń, po

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40224 –

Poz. 6351,6352,6353,6354

stwierdzeniu przez gospodarza budynku, Ŋe sprzęt
i pomieszczenie nie uległy zniszczeniu kwota podlega w całoņci zwrotowi.

z opłaty za wynajem sali na zorganizowanie wesela
przez czynnego straŊaka z terenu gminy Budzów.

§ 4. Zwalnia się z opłaty za wynajem sali na organizowanie dwóch imprez w roku Ochotnicze StraŊe PoŊarne , Rady Rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich oraz

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

6351

6352
6352

UCHWAŁA NR XIII/145/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (Dz. U. z 2006r. nr 123. poz. 858)
Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce Nr V/38/2011 z dnia 23.02. 2011r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 r.

§ 1. Ustala się cenę za wodę dostarczoną
z wodociągu, stanowiącego własnoņć Gminy IgołomiaWawrzeńczyce w wysokoņci: 3,50 zł. (brutto) za 1m3
dostarczonej wody.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w kwartalniku
wydawanym przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce
„IGWA” oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na
tablicach ogłoszeń w miejscowoņciach: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów, Zofipole, Igołomia, Odwiņle, Koňlica.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty abonamentowej na
jeden przyłącz wodociągowy w wysokoņci: 3,24 zł (brutto), bez względu na iloņć pobranej wody, nawet
w przypadku całkowitego braku poboru wody.

Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot

6352

6353
6353

UCHWAŁA NR XIV/63/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniŊenia ņredniej ceny skupu Ŋyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z póňniejszymi
zmianami) oraz art.6 ust.3 z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2006 r.,
Nr 136, poz.969 z póňniejszymi zmianami) Rada Gminy
Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. ObniŊa się ņrednią cenę skupu Ŋyta do celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kozłów
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 paňdziernika 2011 roku
w sprawie ņredniej ceny skupu Ŋyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95 poz. 969)
z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.
6353

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleŊnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574
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UCHWAŁA NR XIV/64/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póňniejszymi
zmianami) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 z póňniejszymi zmianami)
oraz
Obwieszczenia
Ministra
Finansów
z dnia
19 paňdziernika 2011 r. w sprawie wysokoņci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Okreņla się następujące stawki podatku od nieruchomoņci obowiązujące na terenie Gminy Kozłów :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0.77 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4.33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego - 0.09 zł od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych - 0.17 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej - 18.00 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,00 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
d) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
– 4.17 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego - 0.61 zł od
1m2 powierzchni uŊytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartoņci okreņlonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy
Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoņci.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

6354

6355
6355

UCHWAŁA NR XIV/65/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przyjĉcia ceny sprzedaŊy drewna jako podstawĉ obliczenia podatku leņnego na rok 2012
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póňniejszymi
zmianami) art. 4 ust. 5 i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 paňdziernika 2002 roku o podatku leņnym (Dz. U.
z 2002 r., Nr 200, poz.1682 z póňniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kozłów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się cenę drewna ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. Nr 95, poz.970) przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leņnego na obszarze Gminy
Kozłów w 2012 roku w kwocie 186,68 złotych za m3.
6355

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy
Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleŊnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574
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UCHWAŁA NR XIV/66/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od ņrodków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art.41
ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) art. 10 ust 1 i 2 art. 12
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póňn. zm) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r., (Monitor Polski Nr 95,
poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
20 paňdziernika 2011 r. w sprawie stawek podatku od
ņrodków transportowych obowiązujących w 2012 roku
(Monitor Polski Nr 95, poz. 962). Rada Gminy
w Kozłowie uchwala co następuje:
§ 1. Okreņla się następujące stawki podatku od
ņrodków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kozłów:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niŊ

Mniej niŊ

12
31

31

12
31
40

31
40

1) Od samochodów cięŊarowych o którym mowa w art.8
pkt 1, w zaleŊnoņci od dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyŊej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 531,00 zł
b) powyŊej 5,5 tony do 9 ton włącznie 708,00 zł
c) powyŊej 9 ton do mniej niŊ 12 ton 885,00 zł
2) Od samochodów cięŊarowych, o których mowa
w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŊszej niŊ
12 ton.
a) dwie osie 1542,00 zł
b) trzy osie 1990,00 zł
c) cztery osie i więcej 2928,00 zł
3) Od ciągników siodłowych i balastowych , o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniŊej 12 ton 1114,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

2 osie
Zawieszenie osi pneumatyczne lub rówInny system zawieszenia
nowaŊne
osi
Stawka podatku w złotych
1740
1740
1990
2282
3 osie
Stawka podatku w złotych
1875
2052
2031
2084
2084
2771

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
a) od 7 ton i poniŊej 12 ton 521,00 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niŊ

Mniej niŊ

12
25

25

12
23
28
33
38

23
28
33
38

12
38

38

1 oņ
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
Inny system zawieszenia osi
równowaŊne
Stawka podatku w złotych
594
594
625
708
2 osie
Stawka podatku w złotych
625
625
677
677
833
1094
1146
1615
1458
1875
3 osie
Stawka podatku w złotych
885
1198
1229
1615
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7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o iloņci miejsc do
siedzenia:
a) mniej niŊ 30 miejsc – 1000,00 zł
b) równej lub wyŊszej niŊ 30 miejsc – 1042,00 zł

Poz. 6356,6357

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

§ 2. Zwalnia się od podatku od ņrodków transportowych pojazdy uŊywane do celów ochrony przeciwpoŊarowej

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

6356

6357
6357

UCHWAŁA NR XIV/68/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn . zm./ oraz
art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn.
zmianami /Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:
Dz.

Rozdz.

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budŊetu gminy na 2011 rok
o kwotę 145 000,00zł
a) w tym dochody bieŊące o kwotę 145 000,00 zł.

Wyszczególnienie

Kwota zmian
zwiększenia

758
75801

RóŊne rozliczenia

145 000,00

Częņć oņwiatowa subwecji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym: dochody bieŊące
w tym:
Subwencje ogólne z budŊetu państwa (§ 2920)

145 000,00
145 000,00

Razem

145 000,00

w tym dochody bieŊące

145 000,00

w tym dochody majątkowe

0,00

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budŊetu gminy na 2011 rok
o kwotę 154 590,00 zł
a) w tym wydatki bieŊące o kwotę 154 590,00 zł
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł
Dz.

Rozdz.

145 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budŊetu gminy na 2011 rok
o kwotę 9 590,00 zł
a) w tym wydatki bieŊące o kwotę 4 090,00 zł,
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 5 500,00 zł
- jak poniŊej:

Wyszczególnienie

Kwota zmian
zwiększenia

400
40002

754
75412

zmniejszenia

Dostarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

8 000,00

Dostarczanie wody

8 000,00

w tym: wydatki bieŊące
w tym: (1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budŊetowych

8 000,00
8 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa

1 500,00

Ochotnicze straŊe poŊarne

1 500,00

8 000,00

zmniejszenia
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Poz. 6357,6358

w tym: wydatki bieŊące
w tym: (1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budŊetowych
w tym:
(2)Dotacje na zadania bieŊące

1 500,00
700,00

Oņwiata i wychowanie

145 090,00

Szkoły podstawowe W tym:
a) wydatki bieŊące
w tym: (1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budŊetowych

130 000,00
130 000,00
130 000,00

Gimnazja w tym:
a) wydatki bieŊące
w tym: (1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budŊetowych

15 000,00
15 000,00
15 000,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym:
wydatki bieŊące
w tym: (1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budŊetowych
w tym:
(2)Dotacje na zadania bieŊące

90,00
90,00

700,00
800,00
90,00

130 000,00

15 000,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

Transport i łącznoņć

4 000,00

Drogi wewnętrzne W tym
b) wydatki majątkowe
w tym
inwestycje: remont drogi wewnętrznej Kozłów do działek na dł.
325 mb

4 000,00
4 000,00

Kultura fizyczna

5 500,00

Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym
inwestycje: budowa stadionu i hali sportowej

5 500,00

Razem

4 000,00

5 500,00
5 500,00
154 590,00

9 590,00

wydatki bieŊące

154 590,00

4 090,00

Wydatki majątkowe

0,00

5 500,00

W tym:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR XIV/71/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dla celów podatku rolnego, podatku od
nieruchomoņci i podatku leņnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1 ,art 41
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.) oraz art. 6a
ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136,
poz. 969 z póňn. zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz.613 z póňn.
zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002 r.
o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póňn.
zm.), Rada Gminy w Kozłowie uchwala:
§ 1.
1. Ustala się wzory formularzy
a) deklaracja w sprawie podatku rolnego zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoņci
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) deklaracja w sprawie podatku leņnego zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

d) informacja w sprawie podatku rolnego zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
e) informacja w sprawie podatku od nieruchomoņci
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
f) informacja w sprawie podatku leņnego zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/40/2005 Rady
Gminy Kozłów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie
ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40238 –

Poz. 6358
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR XIV/136/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku - z póňn. zm.)
Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulica Rodzinna drodze
wewnętrznej, połoŊonej na terenie Osiedla Parkowe
w mieņcie Krzeszowice, obejmującej działkę ewidencyjną nr 31/4.

§ 2. PołoŊenie ulicy przedstawiono w załączniku
graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/136/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

6359
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UCHWAŁA NR XII/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŉU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w LibiąŊu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za
ņwiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminĉ LibiąŊ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15), art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8) Ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142/2001 poz. 1591 z póňn. zm. ) oraz
art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty (Dz.U. Nr 256/2004 poz. 2572 z póňn.
zm.) Rada Miejska w LibiąŊu uchwala:

LibiąŊ, wprowadza się następujące zmiany: skreņla się §
6 ust. 1 i 2.
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w Ŋycie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. W Uchwale Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej
w LibiąŊu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za
ņwiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko

6360
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UCHWAŁA NR XII/78/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŉU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy LibiąŊ na 2011 rok
Na podstawie:
-

art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z póňn. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1.

1. Dokonuje się zmiany dochodów budŊetu poprzez ich
zwiększenie o kwotę 441.113 zł oraz ich zmniejszenie
o kwotę 318.795 zł, ustalając ogólną wielkoņć dochodów na kwotę 47.984.782,75 zł, w tym:
1) dochody bieŊące zwiększa się o kwotę 232.528 zł
oraz zmniejsza się o kwotę 318.795 zł, ustalając ich
ogólną wielkoņć na kwotę 45.471.548,75 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 208.585
zł, ustalając ich ogólną wielkoņć na kwotę
2.513.234 zł, w tym dotacje i ņrodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 208.085 zł, ustalając ich ogólną
wielkoņć na kwotę 1.894.734 zł.
2. W tabeli nr 1 i 2 do Uchwały budŊetowej „Dochody
budżetu gminy Libiąż na 2011 rok” dokonuje się
zmian jak w tabeli nr 1 i 2 do tej uchwały.
§ 2.
1. Dokonuje się zmiany wydatków budŊetu poprzez ich
zwiększenie o kwotę 152.075 zł oraz ich zmniejszenie
o kwotę 29.757 zł, ustalając ogólną wielkoņć wydatków na kwotę 49.710.531,75 zł.

2. Wydatki bieŊące zwiększa się o kwotę 120.075 zł oraz
zmniejsza się o kwotę 29.757 zł, ustalając ich ogólną
wielkoņć na kwotę 44.736.398,75 zł, w tym:
1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych zwiększa
się o kwotę 80.127 zł oraz zmniejsza się o kwotę
22.557 zł, ustalając ich ogólną wielkoņć na kwotę
32.252.025,75 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 53.870 zł, ustalając
ich ogólną wielkoņć na kwotę 22.883.194 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŊetowych zwiększa się
o kwotę 26.257 zł oraz zmniejsza się o kwotę
22.557 zł, ustalając ich ogólną wielkoņć na kwotę 9.368.831,75 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieŊące zwiększa
się o kwotę 15.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę
7.000 zł, ustalając ich ogólną wielkoņć na kwotę
5.574.229 zł,
3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
zwiększa się o kwotę 24.948 zł oraz zmniejsza się
o kwotę 200 zł, ustalając ich ogólną wielkoņć na
kwotę 5.170.344 zł.
3. W tabeli nr 3 do Uchwały budŊetowej „Wydatki budżetu gminy Libiąż na 2011 rok” dokonuje się zmian
jak w tabeli nr 3 do tej uchwały.
4. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.000 zł,
ustalając ich ogólną wielkoņć na kwotę 4.974.133 zł –
z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększa się o kwotę 32.000 zł, ustalając ich ogólną
wielkoņć na kwotę 4.974.133 zł.
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5. W tabeli nr 4 do Uchwały budŊetowej „Wydatki majątkowe budżetu gminy Libiąż w 2011 roku” dokonuje
się zmian jak w tabeli nr 4 do tej uchwały.

Poz. 6361

§ 3. W załączniku nr 1 do Uchwały budŊetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy Libiąż w roku 2011” dokonuje się
zmian jak w załączniku nr 1 do tej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Miejskiej w LibiąŊu
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Miejskiej w LibiąŊu
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Miejskiej w LibiąŊu
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Miejskiej w LibiąŊu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko
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Poz. 6361,6362
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/78/2011
Rady Miejskiej w LibiąŊu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w LibiąŊu:
Bogumiła Latko

6361

6362
6362

UCHWAŁA NR XIV/84/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz.
961), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 paňdziernika 2011 r. w sprawie stawek podatku od ņrodków transportowych obowiązujących w 2012 roku

(M.P. Nr 95, poz. 962), art.
2000
r.
o ogłaszaniu
i niektórych innych aktów
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.
wa uchwala, co nastĉpuje:

4 ustawy z dnia 20 lipca
aktów
normatywnych
prawnych (tekst jedn.
1172) Rada Gminy Łabo-

§ 1. Ustala roczne stawki podatku od ņrodków
transportowych:
1.
a) od samochodów cięŊarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyŊej 3,5 tony i poniŊej
12 ton,
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b) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniŊej 12 ton,
c) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 i poniŊej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
d) od autobusów, w wysokoņci okreņlonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodów cięŊarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyŊszej niŊ 12 ton
w wysokoņci okreņlonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŊywania włącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŊszej niŊ 12 ton
w wysokoņci okreņlonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Poz. 6362

4. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŊszą niŊ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną
przez
podatnika
podatku
rolnego,
w wysokoņci okreņlonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/355/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od ņrodków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 680 poz. 5780).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków naleŊnych od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 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 cięŊarowy o DMC powyŊej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Samochód cięŊarowy o DMC powyŊej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochód cięŊarowy o DMC powyŊej 9 ton i poniŊej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniŊej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniŊej 12 ton
Autobus z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niŊ 30
Autobus z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyŊszą niŊ 30

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
545,00
795,00
1 022,00
949,00
593,00
617,00
736,00

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
Lp.

RODZAJ, LICZBA OSI
I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA (DMC)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
OŅ JEZDNA (OSIE JEZDNE)
INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA
Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZOSI JEZDNYCH
NYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŉNE
1. Samochód ciĉŊarowy o dwóch osiach o DMC:
1.1 Nie mniej niŊ 12 ton i mniej
1 068,00
1 090,00
niŊ 15 ton
1.2 Nie mniej niŊ 15 ton i więcej
1 114,00
1 453,00
2. Samochód ciĉŊarowy o trzech osiach o DMC:
2.1 Nie mniej niŊ 12 ton i mniej
1 160,00
1 183,00
niŊ 19 ton
2.2 Nie mniej niŊ 19 ton i mniej
1 284,00
1 307,00
niŊ 23 tony
2.3 Nie mniej niŊ 23 tony i mniej
1 307,00
1 831,00
niŊ 25 ton
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2.4 Nie mniej niŊ 25 ton i więcej
1 335,00
3. Samochód ciĉŊarowy o czterech osiach i wiĉcej o DMC:
3.1 Nie mniej niŊ 12 ton i mniej
1 426,00
niŊ 25 ton
3.2 Nie mniej niŊ 25 ton i mniej
1 799,00
niŊ 29 ton
3.3. Nie mniej niŊ 29 ton i mniej
1 920,45
niŊ 31 ton
3.4 Nie mniej niŊ 31 ton i więcej
1 927,00

Poz. 6362
1 831,00
1 658,00
2 529,00
2 847,00
2 847,00
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Lp.

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA
CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
OŅ JEZDNA (OSIE JEZDNE)
INNE SYSTEMY
Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZZAWIESZENIA OSI
NYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOJEZDNYCH
WAŉNE
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o dwóch osiach i DMC zespołu pojazdów:
1.1 Nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 25 ton
1 090,00
1 307,00
1.2 Nie mniej niŊ 25 ton i mniej niŊ 31 ton
1 451,00
1 996,00
1.3 Nie mniej niŊ 31 ton i do 36 ton włącznie
1 545,00
2 120,00
1.4 PowyŊej 36 ton
1 639,00
2 248,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o trzech osiach i DMC zespołu pojazdów:
2.1 Nie mniej niŊ 12 ton i do 36 ton włącznie
1 448,00
1 999,00
2.2 PowyŊej 36 ton i mniej niŊ 40 ton
1 590,00
2 101,00
2.3 Nie mniej niŊ 40 ton i więcej
1 999,00
2 933,00
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
Lp.

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA (DMC) ZESPOŁU POJAZDÓW:
NACZEPA/PRZYCZEPA+POJAZD SILNIKOWY

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 Nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 25 ton
1.2 Nie mniej niŊ 25 ton i więcej
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 Nie mniej niŊ 12 ton i do 36 ton włącznie
2.2 PowyŊej 36 ton i mniej niŊ 38 ton
2.3 Nie mniej niŊ 38 ton i więcej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 Nie mniej niŊ 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 PowyŊej 36 ton i mniej niŊ 38 ton
3.3 Nie mniej niŊ 38 ton i więcej

6362

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
OŅ JEZDNA (OSIE JEZDNE)
INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA
Z ZAWIESZENIEM PNEUOSI JEZDNYCH
MATYCZNYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŉNE
713,00
832,00

832,00
949,00

966,00

1 476,00

986,00
1 335,00

1 499,00
1 973,00

1 068,00

1 090,00

1 090,00
1 212,00

1 212,00
1 486,00
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
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Poz. 6363,6364

6363
6363

UCHWAŁA NR XIV/85/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12, art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682
ze zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze
zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy Łabowa uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1. podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych,
2. podatku rolnego od osób fizycznych,
3. podatku leņnego od osób fizycznych,
4. opłaty od posiadania psów.
§ 2. Na inkasentów podatków i opłat okreņlonych
w § 1 wyznacza się niŊej wymienione osoby, które dokonywać będą inkasa w czterech ratach podatkowych:
1
2
3

Sołectwo Barnowiec
Sołectwo Czaczów
Sołectwo Kotów

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sołectwo KrzyŊówka
Sołectwo Łabowa
Sołectwo Łabowiec
Sołectwo Łosie
Sołectwo Maciejowa
Sołectwo Nowa Wieņ
Sołectwo Roztoka Wielka
Sołectwo Składziste
Sołectwo Uhryń

Józef Gromala
Piotr Izworski
Kazimierz Biskup
Agata Sarata
Agnieszka Zarotyńska
Wanda Klimczak
Marek Stanisz
Jan Szczecina
Kazimierz Hasior

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokoņci
10% od sumy zainkasowanych kwot.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 5. Traci moc uchwała nr VII/59/07 Rady Gminy
Łabowa z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego oraz powszechnej zryczałtowanej opłaty z tytułu odbioru
i wywozu ņmieci od osób fizycznych w drodze inkasa
łącznego zobowiązania pienięŊnego oraz wyznaczenia
inkasentów i okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za
inkaso.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Anna Kłębczyk
Mieczysław Cabak
Roman Banach

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

6363

6364
6364

UCHWAŁA NR XIV/86/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, pkt. 8, art. 40,
ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r., (M. P. Nr 95 poz. 961), art. 4,
ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172), Rada Gminy Łabowa
okreņla:
§ 1. roczne stawki podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego - 0,08 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 6,05 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
d) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
– 4,40 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego – 4,00 zł od
1 m2 powierzchni uŊytkowej,
3) 3) od budowli - 2% ich wartoņci okreņlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

Poz. 6364,6365,6366

ņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 680 poz. 5781 oraz uchwała Nr III/15/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010 roku
(Nr LVI/356/10) w sprawie okreņlenia stawek podatku od
nieruchomoņci ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 18 poz. 140.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/356/10 Rady Gminy
Łabowa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie okre6364

6365
6365

UCHWAŁA NR XIV/87/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, pkt. 8 i art. 40
ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 18 a, ust. 1, art. 19,
pkt. 1, lit. f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych, (t. j. Dz. U z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku, (M.P. Nr 95 poz. 961), art. 4, ust. 1,
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (t. j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy Łabowa
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1) roczna stawka opłaty od posiadania psów na terenie
Gminy Łabowa wynosi 15,00 zł. od jednego psa,
2) obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których
powstały okolicznoņci uzasadniające powstanie tego
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okolicznoņci uzasadniające ten obowiązek,

3) opłata płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, podatkowego, a w przypadku powstania
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie
14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
4) w przypadku powstania lub wygaņnięcia obowiązku
uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego opłatę
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w których istniał obowiązek jej zapłaty.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/269/09 Rady Gminy
Łabowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty od posiadania psów, terminów
płatnoņci ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 777 poz. 6092.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

6365

6366
6366

UCHWAŁA NR XIV/88/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia stawek opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40
ust. art. 41, ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz.1591 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a i
pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
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ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 paňdziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012
roku, (M.P. Nr 95 poz. 961),Rada Gminy Łabowa uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.

Poz. 6366,6367,6368

§ 3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się:
Pana Biskup Kazimierza – pracownika Urzędu Gminy
w Łabowej.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla
w wysokoņci 10% pobranej opłaty targowej.

inkasenta

targowej

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/42/94 Rady Gminy
Łabowa z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty
targowej.

2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania
sprzedaŊy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.

1.

Okreņla się dzienną
w wysokoņci 15,00 zł.

stawkę

opłaty

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłatę targową moŊna uiszczać równieŊ w kasie
Urzędu Gminy Łabowa lub na rachunek bankowy
Gminy Łabowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

6366
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UCHWAŁA NR XIV/89/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr III/10/02 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 grudnia 2002 r.
Na podstawie 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), Rada Gminy Łabowa uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr III/10/02 Rady Gminy
Łabowa z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomoņci.
6367

6368
6368

UCHWAŁA NR XIV/90/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leņnego, oraz podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40
ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002 r.
o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), 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 zmianami), Rada Gminy Łabowa
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się wzór formularza: „Informacja
w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomoņci oraz podatku leņnego” - zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzór formularzy: „Deklaracja na
podatek rolny”, „Deklaracja na podatek leņny”,
i „Deklaracja na podatek od nieruchomoņci” - zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/270/09 Rady
Gminy Łabowa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie:
okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego oraz podatku leņnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/90/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
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Poz. 6368
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/90/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/90/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/90/11
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Poz. 6368,6369

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

6368
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6369

UCHWAŁA NR XVI/103/11
RADY GMINY ŁUŉNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Gminy ŁuŊna dotyczącej ustalenia
regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie Gminy ŁuŊna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
i 41 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku
w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 236
poz. 2008 z póňn. zm.), w uwagi na wzrost ņredniorocznej iloņci odpadów wywoŊonych przez gminę , Rada
Gminy ŁuŊna uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystoņci i porządku
na terenie Gminy ŁuŊna stanowiącym załącznik Nr 1
Uchwały Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady
Gminy ŁuŊna § 16 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie ze
wskaňnikami okreņlonymi w § 15 ustala się ņrednioroczną iloņć nagromadzenia i wytwarzania odpadów na
rok 2012 według poniŊszego zestawienia grup wytwarzających:

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6369,6370

Lp.
Grupa

Wyszczególnienie

I
II
III

Od jednej osoby fizycznej
Od jednej osoby zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych Gminy ŁuŊna
Od lokali handlowych spoŊywczych
(za kaŊde 10 m2 rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej)
Od lokali handlowych spoŊywczo – przemysłowych (za kaŊde 10 m2 rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej)
Od lokali handlowych przemysłowych (za kaŊde 10 m2 rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej)
Od lokali handlowych pozostałych
(za kaŊde 10 m2 rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej)
Od lokali gastronomicznych
(za kaŊde 10 m2 rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej)
Od usług stolarskich, tartacznych
i pokrewnych (za kaŊde rozpoczĉte 10 m2powierzchni uŊytkowej
Od usług drobnych i pozostałych
(za kaŊde 10 m2 rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej
Od zakładów produkcyjnych (za kaŊde 10 m2rozpoczĉtej powierzchni uŊytkowej
Od podmiotów gospodarczych, których obowiązek wywozu odpadów komunalnych wynika z innych przepisów (od jednej osoby wg deklaracji)

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr II/12/06 z dnia
6 grudnia 2006 roku Rady Gminy ŁuŊna nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy ŁuŊna.

Ņrednioroczna
iloņć odpadów
obowiązująca w roku
2011
w m3
0,85
0,55
2,05
1,85
1,55
1,25
1,15
0,25
0,35
0,65
0,55

§ 4. Uchwała w wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec

6369

6370
6370

UCHWAŁA NR XVI/104/11
RADY GMINY ŁUŉNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie przejĉcia przez Gminĉ ŁuŊna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów
komunalnych oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty rocznej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póňń.
zm.), w związku z art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 wrzeņnia
1996 roku o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008 z póňń. zm.) – po
uzyskaniu akceptacji mieszkańców Gminy ŁuŊna wyraŊonej w referendum gminnym przeprowadzonym
w dniu 11 maja 2003 roku - Rada Gminy ŁuŊna uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 kwietnia 2004 roku Gmina ŁuŊna przejęła
od właņcicieli nieruchomoņci obowiązki w zakresie
odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych
za ustaloną zryczałtowaną opłatą ponoszoną przez
właņcicieli nieruchomoņci oraz zostały ustalone
szczegółowe terminy i zasady jej ponoszenia.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o właņcicielu
nieruchomoņci rozumie się przez to właņcicieli

i współwłaņcicieli nieruchomoņci, samoistnych posiadaczy zabudowanych nieruchomoņci, posiadaczy
zaleŊnych lub zarządzających nieruchomoņciami stanowiącymi własnoņć gminy, jeŊeli posiadanie wynika
z umowy zawartej z właņcicielem, posiadających bez
tytułu prawnego nieruchomoņci zabudowane, uŊytkowników wieczystych nieruchomoņci zabudowanych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub faktycznie zajmujących lokal mieszkalny
bez tytułu prawnego a takŊe podmioty gospodarcze,
prowadzące działalnoņć na terenie gminy.
3. Przez odpady komunalne rozumie się odpady niesegregowane (zmieszane) o charakterze komunalnym
lub komunalno – podobnym z wyłączeniem: gruzu,
ziemi, odpadów groŊących zakaŊeniem i skaŊeniem,
odpady zawierające substancje uznane za trucizny
lub szkodliwe oraz odpady przemysłowe.
4. Usługę w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych ņwiadczy przedsiębiorca posiada-

Dziennik Urzędowy
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jący stosowne uprawnienia wynikające z ustawy
z dnia 13 wrzeņnia 1996 roku o utrzymaniu czystoņci
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 roku nr 236,
poz. 2008 z póňń. zm.).
§ 2.
1. Podstawę naliczenia zryczałtowanej opłaty rocznej
stanowi iloczyn stawki bazowej wyliczonej na podstawie kalkulacji kosztów odbioru, wywozu i utylizacji
odpadów komunalnych za rok kalendarzowy, poprzedzający wprowadzenie opłaty oraz ņredniorocznej iloņci wytwarzania odpadów, ustalonej w ReguGrupa

I

Treņć

laminie utrzymania czystoņci i porządku na terenie
Gminy ŁuŊna.
2. Stawka bazowa opłaty wynosi 56,16 zł w tym podatek
Vat za 1 m3 odpadów komunalnych.
3. Zryczałtowana opłata roczna podlega zaokrągleniu do
pełnych złotych.
4. Wysokoņć zryczałtowanej opłaty rocznej oraz terminy
płatnoņci przedstawia poniŊsza tabela:

Zryczałtowana
opłata roczna
w tym VAT

Od jednej osoby fizycznej

Poz. 6370

do
15 marca
za
I kwartał

Terminy płatnoņci
do
do 15 wrzeņnia za III
15 maja
kwartał
za II
kwartał

do 15 listopada za IV
kwartał

12,00

12,00

12,00

12,00

7,75

7,75

7,75

7,75

115,00

28,75

28,75

28,75

28,75

104,00

26,00

26,00

26,00

26,00

21,75

21,75

21,75

21,75

17,50

17,50

17,50

17,50

16,00

16,00

16,00

16,00

3,50

3,50

3,50

3,50

5,00

5,00

5,00

5,00

9,00

9,00

9,00

9,00

7,75

7,75

7,75

7,75

48,00
II

Od jednostek organizacyjnych
i instytucji (od 1 zatrudnionego)

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Od lokalu spoŊywczego (za kaŊde
10 m2 rozpoczętej powierzchni
uŊytkowej)
Od lokalu spoŊywczo - przemysłowego (za kaŊde 10 m2 rozpoczętej powierzchni uŊytkowej)
Od lokalu przemysłowego (za
kaŊde 10 m2 rozpoczętej powierzchni uŊytkowej)
Od pozostałego lokalu handlowego (za kaŊde 10 m2 rozpoczętej
powierzchni uŊytkowej)
Od lokalu gastronomicznego
(za kaŊde 10 m2 rozpoczętej powierzchni uŊytkowej)
Od usług stolarskich, tartacznych
i pokrewnych (za kaŊde 10 m2
rozpoczętej powierzchni uŊytkowej)
Od usług drobnych i pozostałych
(za kaŊde 10 m2 rozpoczętej powierzchni uŊytkowej)
Od zakładów produkcyjnych
(za kaŊde 10 m2 rozpoczętej powierzchni uŊytkowej)
Od podmiotów gospodarczych,
których obowiązek wywozu odpadów wynika z innych przepisów (od jednej osoby wg deklaracji)

31,00

87,00

70,00

64,00

14,00

20,00

36,00

31,00

§ 3.
1. Wójt Gminy dokonuje czynnoņci materialno –
technicznych dotyczących prawidłowego naliczenia
zryczałtowanej opłaty rocznej na dany rok z góry,
w stosunku do kaŊdego właņciciela nieruchomoņci.
2. Dla grupy I wysokoņć zryczałtowanej opłaty rocznej
ustalana jest na podstawie informacji o wysokoņci

opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych. Podstawą naliczenia jest iloczyn zryczałtowanej opłaty rocznej i iloņci osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy lub iloņci osób
na podstawie deklaracji złoŊonej na dany rok kalendarzowy według załącznika nr 1 do nin. uchwały.
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3. Dla grup od II-XI wysokoņć zryczałtowanej opłaty
rocznej ustalana jest na podstawie faktury VAT.
Podstawą naliczenia faktury jest iloczyn zryczałtowanej opłaty rocznej i iloņci osób zatrudnionych
dla grup II i XI lub powierzchni uŊytkowej zajmowanej pod działalnoņć gospodarczą dla grup od III
do X. W tym celu grupy wymienione wyŊej składają deklarację wg załącznika nr 2 do nin. uchwały.
4. Opłatę uiszcza się u inkasenta, w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 09 8795 1015
2001 0012 7231 0001 BS w terminach:
a)
b)
c)
d)

do dnia 15 marca za I kwartał,
do dnia 15 maja za II kwartał
do dnia 15 wrzeņnia za III kwartał,
do dnia 15 listopada za IV kwartał.

5. Zryczałtowana opłata roczna, o której mowa w § 2
ust. 4 zawiera podatek VAT wg obowiązujących
przepisów.
§ 4.
1. Zwalnia się z opłaty rocznej właņcicieli nieruchomoņci oraz osoby tworzące wspólne gospodarstwo
domowe, na terenie których został usytuowany
gminny kontener.
2. Wójt Gminy moŊe odstąpić od naliczenia opłaty od
osób przebywających poza miejscem zamieszkania
powyŊej 2 miesięcy albo prowadzących działalnoņć
gospodarczą, jeŊeli została ona zawieszona. Dokumentami potwierdzającymi pobyt osoby poza
miejscem zamieszkania albo fakt zawieszenia działalnoņci gospodarczej są:
a) Zaņwiadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;
b) Zaņwiadczenie z wyŊszej uczelni lub szkoły ņredniej, potwierdzające pobieranie nauki w systemie
dziennym;
c) Zaņwiadczenie o przebywaniu w internacie lub
innym miejscu zakwaterowania w czasie pobierania nauki lub ņwiadczenia pracy w systemie
dziennym;
d) Wyrejestrowanie płatnika składek na formularzu
ZUS ZWPA.

Poz. 6370
o tym fakcie Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty zaistnienia okolicznoņci, celem dokonania stosownej zmiany.

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu deklaracji
korygującej, stanowiącej załącznik nr 1 lub nr 2 do
nin. uchwały.
3. ZłoŊona deklaracja korygująca jest waŊna do końca
roku kalendarzowego.
4. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym
powstały okolicznoņci uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek uiszczania opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okolicznoņci uzasadniające ten obowiązek.
5. Zmiana wysokoņci opłaty następuje od początku
roku kalendarzowego, pod warunkiem, Ŋe deklaracja korygująca zostanie złoŊona w terminie 14 dni
od daty otrzymania informacji, o której jest mowa
w § 3 ust. 2., w przeciwnym wypadku od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
6. JeŊeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub
wygasł w ciągu roku kalendarzowego, wysokoņć
opłaty za ten rok ustala się proporcjonalnie do
liczby miesięcy, w których obowiązek istniał.
§ 6. W przypadkach uzasadnionych waŊnym interesem dłuŊnika upowaŊnia się Wójta Gminy do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na
raty całoņci lub częņci opłaty o której mowa w § 2
ust. 4 grupa I-XI. Mają tutaj zastosowanie regulacje
zawarte
w Uchwale
Rady
Gminy
ŁuŊna
Nr XXXVII/293/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad sposobu,
trybu udzielania ulg w spłacie naleŊnoņci pienięŊnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie ŁuŊna oraz jej jednostkom organizacyjnym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy ŁuŊna.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 5.
1. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego zmian uzasadniających zwiększenie lub
zmniejszenie wysokoņci opłaty, właņciciel nieruchomoņci ma obowiązek niezwłocznie powiadomić

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/104/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/104/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
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UCHWAŁA NR XVI/109/11
RADY GMINY ŁUŉNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ŁuŊnej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9
lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póňn. zm.), art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust.
1 – 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie
oņwiaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z póňn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rad Pedagogicznych Samorządowego Przedszkola
w ŁuŊnej i Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŁuŊnej Rada
Gminy ŁuŊna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę
budŊetową o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny
w ŁuŊnej – zwany dalej „Zespołem” przez połączenie:
1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŁuŊnej
2) Samorządowego Przedszkola w ŁuŊnej – Oddział Zaborówka
2. Akt załoŊycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. Organizację Zespołu okreņla statut, stanowiący
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/109/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.
AKT ZAŁOŉYCIELSKI
Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku
z art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy a dnia 7 wrzeņnia
1991 r. o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póňniejszymi zmianami)
tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 r
§ 1.
ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w ŁUŉNEJ ŁuŊna 90 38-322 ŁuŊna

§ 2.
1. Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŁuŊnej
z dniem 1 stycznia 2012 r. stają się pracownikami
Zespołu.
2. Pracownicy Samorządowego Przedszkola w ŁuŊnej
– Oddział Zaborówka z dniem 1 stycznia 2012 r.
stają się pracownikami Zespołu.
3. Zobowiązania, naleŊnoņci oraz mienie Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŁuŊnej przejmuje z dniem
1 stycznia 2012 r. Zespół.
4. Zobowiązania, naleŊnoņci oraz mienie Samorządowego Przedszkola w ŁuŊnej – Oddział Zaborówka przejmuje z dniem 1 stycznia 2012 r. Zespół
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy ŁuŊna.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ŁuŊnej
wchodzą:
1) Samorządowe Przedszkole w ŁuŊnej – Oddział
Zaborówka,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w ŁuŊnej.
2. Obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ŁuŊnej
obejmuje swoim zasięgiem dotychczasowy obwód: Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŁuŊnej tj. częņć
miejscowoņci ŁuŊna (Zaborówka)
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/109/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ŁuŊnej
Opracowany na podstawie art.60 ust.1 w związku
z art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póňniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr
61, poz. 624 z póňniejszymi zmianami)

Poz. 6371

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
Zespołem jest Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.
3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują
dotychczasowe statuty, pod warunkiem, Ŋe nie są
one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.
§ 5.
1. Zespół jest jednostką budŊetową Gminy ŁuŊna. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w ŁuŊnej.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu
regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Cele i zadania

Okreņlenia
1. Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole- naleŊy przez
to
rozumieć
„Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w ŁuŊnej”.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie
o systemie oņwiaty naleŊy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póňniejszymi zmianami).
3. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole – naleŊy przez to
rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 w ŁuŊnej,
4. Ilekroć w statucie jest mowa o przedszkolu – naleŊy
przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole
w ŁuŊnej – Oddział Zaborówka.
5. Ilekroć jest mowa o statucie naleŊy przez to rozumieć
Statut Zespołu.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w ŁuŊnej.
2. Nazwa Zespołu jest uŊywana w pełnym brzmieniu.
§ 2.
1. Obwód szkoły stanowi częņć miejscowoņci ŁuŊna
(Zaborówka).
2. Siedzibą Zespołu jest budynek połoŊony w ŁuŊnej
Nr 90.
3. Adres Zespołu: ŁuŊna 90; 38-322 ŁuŊna.
§ 3.
1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą
następujące jednostki:
1) szeņcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 w ŁuŊnej,
2) Samorządowe Przedszkole w ŁuŊnej – Oddział
Zaborówka, w którym dzieci realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
2. Bazę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących w skład Zespołu.
§ 4.
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina ŁuŊna.

§ 6.
1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy
o systemie oņwiaty i wydanych na jej postawie aktów
wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych koncentrując się na prowadzeniu
działalnoņci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu
szczegółowo precyzują cele, zadania i sposób ich realizacji.
Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 7.
1. Zachowuje się odrębnoņć rad pedagogicznych oraz
rad rodziców jednostek wchodzących w skład Zespołu.
2. Rady pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania opinii w sprawach zgodnie z ustawą o systemie oņwiaty.
3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.
4. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład
Zespołu są niezaleŊne od siebie i podlegają
w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu.
5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w
ŁuŊnej,
3) Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola
w ŁuŊnej – Oddział Zaborówka.
4) Rada Rodziców Szkoły,
5) Rada Rodziców Przedszkola,
6) Samorząd Uczniowski Szkoły.
§ 8. Kompetencje organów Zespołu okreņlonych
w § 7 ust. 5 pkt 2-6 oraz zasady ich współdziałania okreņlają statuty Szkoły i Przedszkola.
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu jest jednoczeņnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.
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2. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje
z niego organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.
3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do
Zespołu.
4. Dyrektor Zespołu w szczególnoņci:
1) kieruje działalnoņcią Zespołu oraz reprezentuje go
na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
uczniów i dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje ņrodkami okreņlonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialnoņć za ich
prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
7) odpowiada za właņciwą organizację i przebieg
sprawdzianu
kompetencji
przeprowadzanego
w Zespole,
8) stwarza warunki do działania w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególnoņci organizacji, których celem statutowym jest działalnoņć wychowawcza iwzbogacanie form działalnoņci dydaktycznej i opiekuńczej,
9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy
i przepisów szczególnych,
10) współdziała ze szkołami wyŊszymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
5. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych
w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w szczególnoņci:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe
nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym,
3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad
pedagogicznych w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróŊnień dla nauczycieli i pracowników
Zespołu,
6. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządem uczniowskimi jednostek
wchodzących w skład Zespołu.
7. W przypadku nieobecnoņci Dyrektora zastępuje go
wyznaczony przez niego wicedyrektor jednostki
oņwiatowej wchodzącej w skład Zespołu.
Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu
§ 10.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w Zespole okreņla arkusz organizacyjny Zespołu opracowany wg zasad okreņlonych w statutach
jednostek wchodzących w skład w Zespołu i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół.

Poz. 6371

2. Zasady rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu okreņla rozporządzenie
MEN w sprawie warunków i przyjęć uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednego typu szkół do innych oraz statuty tych jednostek.
3. Zasady wydawania oraz wzory ņwiadectw i innych
druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatnoņci za te czynnoņci okreņlają odrębne przepisy.
4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest wg zasad ustalonych w statutach tych
jednostek.
5. W Zespole zatrudnia się: dyrektora, wicedyrektora,
nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola oraz
pracowników obsługi.
6. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których
mowa w pkt. 5 regulują odrębne przepisy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły
podstawowej i przedszkola o następującej treņci:
„ Zespół Szkolno-Przedszkolny w ŁuŊnej”
ŁuŊna 90
38-322 ŁuŊna
2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład
Zespołu nie zawierają nazwy tego Zespołu.
3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę:
„Zespół Szkolno-Przedszkolny w ŁuŊnej” oraz nazwę
jednostki wchodzącej w skład Zespołu.
4. Zespół moŊe posiadać własny sztandar, godło, logo
oraz ceremoniał .
§ 12.
1. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej okreņlają odrębne przepisy.
§ 13.
1. Statut Przedszkola i statut Szkoły, które wchodzą
w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne ze statutem
Zespołu.
2. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia statutu
i wprowadzenia zmian w statucie okreņla ustawa.
3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie
w tym: zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz prawa i obowiązki uczniów Zespołu, reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.
4. Statut wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
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UCHWAŁA NR XVI/110/11
RADY GMINY ŁUŉNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9
lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póňn. zm.), art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1
– 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie
oņwiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póňn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rad Pedagogicznych Samorządowego Przedszkola
w Mszance i Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Wielkiego w Mszance Rada Gminy ŁuŊna uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę
budŊetową o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mszance – zwany dalej „Zespołem” przez połączenie:
1) Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Mszance
2) Samorządowego Przedszkola w Mszance
2. Akt załoŊycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Wielkiego w Mszance z dniem 1 stycznia 2012 r.
stają się pracownikami Zespołu.
2. Pracownicy
Samorządowego
Przedszkola
w Mszance z dniem 1 stycznia 2012 r. stają się
pracownikami Zespołu.
3. Zobowiązania, naleŊnoņci oraz mienie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Mszance
przejmuje z dniem 1 stycznia 2012 r. Zespół.
4. Zobowiązania, naleŊnoņci oraz mienie Samorządowego
Przedszkola
w Mszance
przejmuje
z dniem 1 stycznia 2012 r. Zespół.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy ŁuŊna.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

3. Organizację Zespołu okreņla statut, stanowiący
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/110/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
1. W
skład
Zespołu
w Mszance wchodzą:

1) Samorządowe Przedszkole w Mszance,
2) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Mszance.

AKT ZAŁOŉYCIELSKI
Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku
z art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy a dnia 7 wrzeņnia
1991 r. o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póňniejszymi zmianami)
tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 r.
§ 1.
ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w MSZANCE Mszanka 31 38-322 ŁuŊna
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/110/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance
Opracowany na podstawie art.60 ust.1 w związku
z art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póňniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 z póňniejszymi zmianami)

Szkolno-Przedszkolnego

2.

Obwód
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Mszance obejmuje swoim zasięgiem dotychczasowy obwód: Szkoły Podstawowej w Mszance tj.
miejscowoņć Mszanka
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec

Okreņlenia
1. Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole- naleŊy przez
to
rozumieć „Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w Mszance”.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie
o systemie oņwiaty naleŊy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póňniejszymi zmianami).
3. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole – naleŊy przez to
rozumieć Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Mszance,
4. Ilekroć w statucie jest mowa o przedszkolu – naleŊy
przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole
w Mszance.
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5. Ilekroć jest mowa o statucie naleŊy przez to rozumieć
Statut Zespołu.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mszance.
2. Nazwa Zespołu jest uŊywana w pełnym brzmieniu.
§ 2.
1. Obwód szkoły stanowi miejscowoņć Mszanka.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek połoŊony w Mszance
Nr 31.
3. Adres Zespołu: Mszanka 31; 38-322 ŁuŊna.
§ 3.
1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą
następujące jednostki:
1) szeņcioletnia Szkoła Podstawowa im. Kazimierza
Wielkiego w Mszance,
2) Samorządowe Przedszkole w Mszance, w którym
dzieci realizują obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne.
2. Bazę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących w skład Zespołu.
§ 4.
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina ŁuŊna.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
Zespołem
jest
Małopolski
Kurator
Oņwiaty
w Krakowie.
3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują
dotychczasowe statuty, pod warunkiem, Ŋe nie są
one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.
§ 5.
1. Zespół jest jednostką budŊetową Gminy ŁuŊna. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w ŁuŊnej.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu
regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 6.
1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy
o systemie oņwiaty i wydanych na jej postawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych koncentrując się na prowadzeniu
działalnoņci
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej.
2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu
szczegółowo precyzują cele, zadania i sposób ich realizacji.

Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 7.
1. Zachowuje się odrębnoņć rad pedagogicznych oraz
rad rodziców jednostek wchodzących w skład Zespołu.
2. Rady pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania opinii w sprawach
zgodnie z ustawą o systemie oņwiaty.
3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.
4. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład
Zespołu są niezaleŊne od siebie i podlegają w ramach
nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu.
5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Mszance,
3) Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola
w Mszance.
4) Rada Rodziców Szkoły,
5) Rada Rodziców Przedszkola,
6) Samorząd Uczniowski Szkoły.
§ 8. Kompetencje organów Zespołu okreņlonych
w § 7 ust. 5 pkt 2-6 oraz zasady ich współdziałania okreņlają statuty Szkoły i Przedszkola.
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu jest jednoczeņnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.
2. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje
z niego organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.
3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do
Zespołu.
4. Dyrektor Zespołu w szczególnoņci:
1) kieruje działalnoņcią Zespołu oraz reprezentuje go
na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
uczniów i dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje ņrodkami okreņlonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialnoņć za ich
prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
7) odpowiada za właņciwą organizację i przebieg
sprawdzianu
kompetencji
przeprowadzanego
w Zespole,
8) stwarza warunki do działania w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególnoņci organizacji, których celem statutowym
jest
działalnoņć
wychowawcza
i wzbogacanie form działalnoņci dydaktycznej
i opiekuńczej,
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9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy
i przepisów szczególnych,
10) współdziała ze szkołami wyŊszymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

Poz. 6372,6373

5. W Zespole zatrudnia się: dyrektora, wicedyrektora,
nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola oraz
pracowników obsługi.
6. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których
mowa w pkt. 5 regulują odrębne przepisy.

5. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych
w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, w szczególnoņci:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym,
3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad
pedagogicznych w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróŊnień dla nauczycieli i pracowników
Zespołu,
6. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządem uczniowskimi jednostek
wchodzących w skład Zespołu.
7. W przypadku nieobecnoņci Dyrektora zastępuje go
wyznaczony przez niego wicedyrektor jednostki
oņwiatowej wchodzącej w skład Zespołu.
Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły
podstawowej i przedszkola o następującej treņci:
„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance”
Mszanka 31
38-322 ŁuŊna
2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład
Zespołu nie zawierają nazwy tego Zespołu.
3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę:
„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance” oraz nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu.
4. Zespół moŊe posiadać własny sztandar, godło, logo
oraz ceremoniał.
§ 12.
1. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w Zespole okreņla arkusz organizacyjny Zespołu
opracowany
wg
zasad
okreņlonych
w statutach
jednostek
wchodzących
w skład
w Zespołu i zatwierdzony przez organ prowadzący
Zespół.
2. Zasady rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu okreņla rozporządzenie
MEN w sprawie warunków i przyjęć uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednego typu szkół do innych oraz statuty tych
jednostek.
3. Zasady wydawania oraz wzory ņwiadectw i innych
druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatnoņci za te czynnoņci okreņlają odrębne przepisy.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej okreņlają odrębne przepisy.
§ 13.
1. Statut Przedszkola i statut Szkoły, które wchodzą
w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne ze statutem
Zespołu.
2. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia statutu
i wprowadzenia zmian w statucie okreņla ustawa.
3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie
w tym: zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz prawa i obowiązki uczniów Zespołu, reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.
4. Statut wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec

4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest wg zasad ustalonych w statutach tych
jednostek.
6372

6373
6373

UCHWAŁA NR XVI/111/11
RADY GMINY ŁUŉNA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli ŁuŊańskiej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9
lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z póňn. zm.), art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust.
1 – 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie
oņwiaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
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2572, z póňn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rad Pedagogicznych Samorządowego Przedszkola
w Woli ŁuŊańskiej i Szkoły Podstawowej im. Wacława
Potockiego w Woli ŁuŊańskiej Rada Gminy ŁuŊna
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę
budŊetową o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Woli ŁuŊańskiej – zwany dalej „Zespołem” przez
połączenie:
1) Szkoły Podstawowej im. Wacława Potockiego
w Woli ŁuŊańskiej

Poz. 6373
§ 2.

1. Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Wacława
Potockiego w Woli ŁuŊańskiej z dniem 1 stycznia
2012 r. stają się pracownikami Zespołu.
2. Pracownicy Samorządowego Przedszkola w Woli
ŁuŊańskiej z dniem 1 stycznia 2012 r. stają się pracownikami Zespołu.
3. Zobowiązania, naleŊnoņci oraz mienie Szkoły Podstawowej im. Wacława Potockiego w Woli ŁuŊańskiej przejmuje z dniem 1 stycznia 2012 r. Zespół.

2) Samorządowego Przedszkola w Woli ŁuŊańskiej

4. Zobowiązania, naleŊnoņci oraz mienie Samorządowego Przedszkola w Woli ŁuŊańskiej przejmuje
z dniem 1 stycznia 2012 r. Zespół.

2. Akt załoŊycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy ŁuŊna.

3. Organizację Zespołu okreņla statut, stanowiący
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/111/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.
AKT ZAŁOŉYCIELSKI
Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku
z art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy a dnia 7 wrzeņnia
1991 r. o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póňniejszymi zmianami)
tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 r

1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli
ŁuŊańskiej wchodzą:
1) Samorządowe Przedszkole w Woli ŁuŊańskiej,
2) Szkoła Podstawowa im. Wacław Potockiego
w Woli ŁuŊańskiej.
2. Obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli
ŁuŊańskiej obejmuje swoim zasięgiem dotychczasowy obwód: Szkoły Podstawowej w Woli ŁuŊańskiej tj. miejscowoņć Wola ŁuŊańska
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec

§ 1. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w WOLI
ŁUŉAŃSKIEJ Wola ŁuŊańska 52 38-322 ŁuŊna
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/111/11
Rady Gminy ŁuŊna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli
ŁuŊańskiej
Opracowany na podstawie art.60 ust.1 w związku
z art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póňniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 z póňniejszymi zmianami)
Okreņlenia
1. Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole- naleŊy przez
to rozumieć „Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli
ŁuŊańskiej”.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie
o systemie oņwiaty naleŊy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póňniejszymi zmianami).
3. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole – naleŊy przez to
rozumieć Szkołę Podstawową im. Wacława Potockiego w Woli ŁuŊańskiej,
4. Ilekroć w statucie jest mowa o przedszkolu – naleŊy
przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole w Woli
ŁuŊańskiej.
5. Ilekroć jest mowa o statucie naleŊy przez to rozumieć
Statut Zespołu.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Woli ŁuŊańskiej.
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2. Nazwa Zespołu jest uŊywana w pełnym brzmieniu.
§ 2.
1. Obwód szkoły stanowi miejscowoņć Wola ŁuŊańska.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek połoŊony w Woli ŁuŊańskiej Nr 52.
3. Adres Zespołu: Wola ŁuŊańska 52; 38-322 ŁuŊna.
§ 3.
1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą
następujące jednostki:
1) szeņcioletnia Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego w Woli ŁuŊańskiej,
2) Samorządowe Przedszkole w Woli ŁuŊańskiej,
w którym dzieci realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
2. Bazę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących w skład Zespołu.
§ 4.
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina ŁuŊna.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
Zespołem jest Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.
3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują
dotychczasowe statuty, pod warunkiem, Ŋe nie są one
sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.
§ 5.
1. Zespół jest jednostką budŊetową Gminy ŁuŊna. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w ŁuŊnej.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu
regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 6.
1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy
o systemie oņwiaty i wydanych na jej postawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących
uregulowań prawnych koncentrując się na prowadzeniu działalnoņci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.
2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu
szczegółowo precyzują cele, zadania i sposób ich realizacji.
Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 7.

Poz. 6373

4. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład
Zespołu są niezaleŊne od siebie i podlegają
w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu.
5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Wacława Potockiego w Woli ŁuŊańskiej,
3) Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola
w Woli ŁuŊańskiej.
4) Rada Rodziców Szkoły,
5) Rada Rodziców Przedszkola,
6) Samorząd Uczniowski Szkoły.
§ 8. Kompetencje organów Zespołu okreņlonych
w § 7 ust. 5 pkt 2-6 oraz zasady ich współdziałania okreņlają statuty Szkoły i Przedszkola.
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu jest jednoczeņnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.
2. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje
z niego organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.
3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do
Zespołu.
4. Dyrektor Zespołu w szczególnoņci:
1) kieruje działalnoņcią Zespołu oraz reprezentuje go
na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
uczniów i dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje ņrodkami okreņlonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialnoņć za ich
prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
7) odpowiada za właņciwą organizację i przebieg
sprawdzianu
kompetencji
przeprowadzanego
w Zespole,
8) stwarza warunki do działania w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególnoņci organizacji, których celem statutowym
jest
działalnoņć
wychowawcza
i wzbogacanie form działalnoņci dydaktycznej
i opiekuńczej,
9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy
i przepisów szczególnych,
10) współdziała ze szkołami wyŊszymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

1. Zachowuje się odrębnoņć rad pedagogicznych oraz
rad rodziców jednostek wchodzących w skład Zespołu.

5. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych
w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, w szczególnoņci:

2. Rady pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania opinii w sprawach
zgodnie z ustawą o systemie oņwiaty.

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym,

3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.
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3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad
pedagogicznych w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróŊnień dla nauczycieli i pracowników
Zespołu,
6. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządem uczniowskimi jednostek
wchodzących w skład Zespołu.
7. W przypadku nieobecnoņci Dyrektora zastępuje go
wyznaczony przez niego wicedyrektor jednostki
oņwiatowej wchodzącej w skład Zespołu.
Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu

Poz. 6373,6374

6. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których
mowa w pkt. 5 regulują odrębne przepisy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły
podstawowej i przedszkola o następującej treņci:
„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli ŁuŊańskiej” Wola
ŁuŊańska 52 38-322 ŁuŊna
2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład
Zespołu nie zawierają nazwy tego Zespołu.
3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę:

§ 10.

„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli ŁuŊańskiej”
oraz nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w Zespole okreņla arkusz organizacyjny Zespołu
opracowany
wg
zasad
okreņlonych
w statutach
jednostek
wchodzących
w skład
w Zespołu i zatwierdzony przez organ prowadzący
Zespół.

4. Zespół moŊe posiadać własny sztandar, godło, logo
oraz ceremoniał.

2. Zasady rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu okreņla rozporządzenie
MEN w sprawie warunków i przyjęć uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednego typu szkół do innych oraz statuty tych
jednostek.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej okreņlają odrębne przepisy.

3. Zasady wydawania oraz wzory ņwiadectw i innych
druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatnoņci za te czynnoņci okreņlają odrębne przepisy.
4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest wg zasad ustalonych w statutach tych
jednostek.
5. W Zespole zatrudnia się: dyrektora, wicedyrektora,
nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola oraz
pracowników obsługi.

§ 12.
1. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13.
1. Statut Przedszkola i statut Szkoły, które wchodzą
w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne ze statutem
Zespołu.
2. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia statutu
i wprowadzenia zmian w statucie okreņla ustawa.
3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie
w tym: zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz prawa i obowiązki uczniów Zespołu, reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.
4. Statut wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myņliwiec
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UCHWAŁA NR XIV/87/11
RADY GMINY NIEDŇWIEDŇ
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budŊetu gminy Niedňwiedň na 2011 rok
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9
lit c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z póňniejszymi zmianami ), oraz art.89 ust. 1 pkt 2,4,
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240
z póňniejszymi zmianami) Rada Gminy Niedňwiedň
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budŊetu gminy o kwotę
491.284,02 zł w tym:

1) zwiększa się dochody bieŊące o kwotę 45.943,98
zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
537.228,00 zł
2. Plan
dochodów
po
zmianach
wynosi
24.837.255,57 zł
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budŊetu gminy o kwotę
167.201,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
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1) zwiększenia planu wydatków bieŊących o kwotę
43.618,98 zł z czego:
a) zwiększenia wydatków bieŊących jednostek
budŊetowych o kwotę 65.306,71 zł, z czego:
- - zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
20.586,00 zł;
- zwiększenia
wydatków
związanych
z realizacją zadań statutowych jednostek
budŊetowych o kwotę 85.892,71 zł;
b) zwiększenia wydatków na ņwiadczenia na
rzecz osób fizycznych o kwotę 8.312,00 zł;
c) zwiększenia wydatków na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 0,27 zł
d) zmniejszenia wydatków na wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji o kwotę 30.000,00 zł
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych
o kwotę 210.820,00 zł z czego:
a) zmniejszenia
wydatków
na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 210.820,00 zł;
z czego zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych o kwotę
305.453,00 zł
3. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.381.173,57 zł
§ 3.
1. Zwiększa
się
324.083,00 zł.

przychody

budŊetu

o kwotę

2. Przychody i rozchody okreņla Załącznik Nr.3
§ 4. Planowany deficyt po zmianach okreņlonych
w Załączniku Nr 1 i 2 wynosi 1.543.918,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.178.318,00 zł
b) zaciąganych poŊyczek w kwocie 365.600,00 zł
§ 5. Dokonuje się zmiany § 3 ust 3 Uchwały BudŊetowej Nr IV/26/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku,
który otrzymuje nowe brzmienie: „3. Ustala się limit
zobowiązań z tytułu:
a) kredytów i poŊyczek zaciąganych na sfinansowanie przejņciowego deficytu budŊetu - do kwoty
3.000.000,00 zł,
b) kredytów i poŊyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu - do kwoty
1.315.435,00 zł,

Poz. 6374
c) kredytów zaciąganych na spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŊyczek i kredytów – do kwoty 1.118.384,00 zł
d) kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej – do
kwoty 228.483,00 zł”

§ 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały BudŊetowej Nr
IV//26/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku „Wydatki majątkowe budŊetu” otrzymuje brzmienie jak Załącznik
Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
1. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach
udzielanych z budŊetu gminy na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. W wyniku zmian okreņlonych w ust 1 załącznik Nr 8
do Uchwały BudŊetowej Nr IV/26/11 z dnia 17
stycznia 2011 roku „ Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budŊetu gminy na 2011 rok”
otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 8.
1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na
zadania realizowane na podstawie porozumień lub
umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej Uchwały.
2. W wyniku zmian okreņlonych w ust 1 załącznik Nr 7
do Uchwały BudŊetowej Nr IV/26/11 z dnia
17 stycznia 2011 roku „Plan dochodów i wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
ny.

§ 9. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gmi-

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2011 ROK w zł
z tego:

z tego

Dział

Treņć

Plan

dochody
bieŊące
ogółem

1

2

3

4

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dotacja celowa na real. zad.
bieŊących z zakresu adm. rząd.zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego (§ 2010)

+ 24.117,71

+ 24.117,71

+ 24.117,71

+ 24.117,71

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dotacja celowa z powiatu na
zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień – zad.”
Budowa chodnika wraz
z oświetleniem w centrum
Poręby Wielkiej w celu polepszenia dostępu do Gorczańskiego Parku Narodowego”

- 537.228,00

- 537.228,00

- 3.292,00

- 3.292,00

- 71.714,00

- 71.714,00

- 71.714,00

Ņrodki pozyskane z innych
ňródeł (PROW) – zad. ” Budowa
chodnika wraz z oświetleniem
w centrum Poręby Wielkiej
w celu polepszenia dostępu do
Gorczańskiego Parku Narodowego” (§6298)

- 462.222,00

- 462.222,00

- 462.222,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 200,00

- 200,00

Dotacja celowa na real. zad.
bieŊących z zakresu adm. rząd.kwalifikacja wojskowa (§ 2010)

- 200,00

- 200,00

+ 16.257,00

+ 16.257,00

+ 4.257,00
+ 11.000,00

+ 4.257,00
+ 11.000,00

+ 1.000,00

+ 1.000,00

+ 5.769,00

+ 5.769,00

+ 918,00

+ 918,00

600

dotacje
i ņrodki na
zadania finansowane zgodnie z art.5
ust.1 pkt 2 i 3
5

dochody
majątkowe
ogółem

6

dotacje i ņrodki
na zadania
finansowane
zgodnie z art.5
ust.1 pkt 2 i 3
7

- 533.936,00

(§ 6620)
Dotacja celowa z powiatu na
zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień – zad.”
Budowa chodnika wraz
z oświetleniem w centrum
Poręby Wielkiej w celu polepszenia dostępu do Gorczańskiego Parku Narodowego”

(§ 6629)

750

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wpływy z darowizn (§ 0960)
Wpływy z opłat za wsad do
kotła (przedszkola) (§ 0830)
Wpływy z opłat za wsad do
kotła (stołówki szkolne)

(§ 0830)
852

POMOC SPOŁECZNA
Dotacja celowa na real. zad.
bieŊących z zakresu adm. rząd.–
wynagrodzenie za sprawowanie
opieki (§ 2010)
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Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieŊących – dodatek dla pracownika
socjalnego(§ 2030)

853

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Płatnoņć w ramach ņrodków
europejskich – POKL – Projekt
„ Inwestycja w przyszłość.
Program aktywizacji społecznej
i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”(§ 2007)
OGÓŁEM ZMIANY
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+ 4.851,00

+ 4.851,00

+ 0,27

+ 0,27

+ 0,27

+ 0,27

+ 0,27

+ 0,27

- 491.284,02

+ 45.943,98

+ 0,27

- 537.228,00

- 533.936,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.
ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK w zł
§

Wyszczególnienie
PRZYCHODY BUDŉETU
Przychody z zaciągniętych kredytów i poŊyczek na rynku krajowym
- poŊyczka na sfinansowanie planowanego deficytu
Przychody z zaciągniętych poŊyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej
- kredyt na wyprzedzające finansowanie

952
903

Kwota
+ 324.083
+ 95.600
+ 228.483

- Stan przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą

Lp

§

1
2
3

Wyszczególnienie

Kwota

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

4
952

903
950
5
992

24.837.255,57
26.381.173,57

PRZYCHODY BUDŉETU
Przychody z zaciągniętych kredytów i poŊyczek na rynku krajowym
- kredyty na spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŊyczek i kredytów
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu
- poŊyczka na sfinansowanie planowanego deficytu
Przychody z zaciągniętych poŊyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej
- kredyt na wyprzedzające finansowanie
Wolne ņrodki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.174.756,00
1.118.384,00

ROZCHODY BUDŉETU
z tego:
spłaty otrzymanych krajowych poŊyczek i kredytów
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w ING Bank Ņląski
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w ING Bank Ņląski
- kredyt w ING Bank Ņląski
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w PKO BP Nowy Sącz
- kredyt w BS Mszana Dolna

2.630.838,00

949.835,00
365.600,00
228.483,00
1.512.454,00

149.400,00
155.591,00
31.250,00
90.318,00
29.964,00
47.389,00
13.150,00
93.603,00
98.294,00
35.178,00
52.260,00
147.000,00
13.698,00
20.000,00
70.000,00
30.000,00
50.200,00
1.503.543,00
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŉETU NA 2011 ROK w zł
Wyszczególnienie

Plan Uchwała
Rady Gminy
XIII/82/11
z 10.10.2011

Korekta planu
Zarządz.
Wójta (od
11.10.11 do
14.11.11)

4

5

Korekta
planu
Uchwała
Rady Gminy
z 14.11.11
6

Dz.

Rozdz.

1

2

3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

144.693

144.693

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
w tym:
§ Wodociąg Konina – oņ. Natanki (dokumentacja)
§ Wodociąg Niedňwiedň – oņ. Mierniki,
Grońskie, Jamrozówka, Moskały (dokumentacja)
§ Ujęcie denne na wodociągu KoninaPotaņnia
§ Ujęcie denne na wodociągu P.W.-Koninki
§ Wodociąg P.W. – oņ.Groń (dokumentacja)
§ Ujęcie wody w Koninkach (dokumentacja)

144.693

144.693

15.372

15.372

47.458

47.458

36.553

36.553

26.632
16.678
2.000

26.632
16.678
2.000

300.000

300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

010

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ

400
40001

Dostarczanie ciepla
w tym:
§ wkład do spółki „Gorczańskie Wody Termalne”

60014

Drogi publiczne powiatowe
w tym:
§ Chodnik wraz z oņwietleniem w centrum
Poręby Wielkiej w celu polepszenia dostępu
do GPN
Drogi publiczne gminne
w tym:
§ droga oņ. Porębscy w Porębie Wielkiej
§ droga oņ. Stare Gliniska w Niedňwiedziu
§ droga oņ.KręŊele w Niedňwiedziu
§ droga oņ. Szwaje w Niedňwiedziu
§ droga oņ. Krzany w Koninie
§ droga oņ. Cechy w Niedňwiedziu
§ droga oņ. Pazyrówka w Koninie
§ droga oņ. Bednarze w Koninie
§ droga oņ. Groń III w Porębie Wielkiej
§ droga oņ. Misiury w Porębie Wielkiej
§ droga oņ. Zagronie, Domagały, Zapały
w Porębie Wielkiej

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

60016

2.290.807

-

Plan po zmianach

7

- 306.420

1.984.387

691.265
691.265

- 312.038
- 312.038

379.227
379.227

1.017.382

+ 5.618

1.023.000

59.150
51.000
41.500
41.700
64.493
42.138
26.970
51.194
26.580
47.854

59.150
51.000
41.500
41.700
64.493
42.138
26.970
51.194
26.580
47.854

6.572

6.572
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§ droga do oņ.Tramy w Porębie Wielkiej
§ droga do oņ.Chlipały w Porębie Wielkiej
§ droga do oņ. Polanki w Koninie
§ droga do oņ.Hudomięty w Koninie
§ droga do oņ. Malarze w Porębie Wielkiej
§ droga do oņ. Maciejki w Niedňwiedziu
§ droga do oņ. Porębscy-centrum P.W.
§ droga do oņ.Godki w Podobinie
§ droga do oņ. Grzędy w Koninie
§ droga do oņ. Trojaki w Koninie
§ droga oņ.Garłyty w Koninie
§ droga oņ. Cieņle w Koninie
§ droga oņ. Luberdy w Porębie Wielkiej
§ droga oņ.Napory w Koninie
§ droga do Górnego Podobina
§ droga oņ.Misiury II w P.W.
§ droga oņ.Jamrozówka,Grońskie
w Niedňwiedziu
§ droga oņ.Cechy w Niedňwiedziu
§ droga oņ.Gwałty w Porębie Wielkiej
60078

60095

700

Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym:
§ droga oņ.Garłyty w Koninie
§ droga oņ. Luberdy w Porębie Wielkiej
§ droga oņ.Kurki w Porębie Wielkiej
§ droga oņ.Stramy w Niedňwiedziu
§ droga oņ.Godki w Podobinie
§ droga oņ.Majerze w Koninie
§ droga oņ.Starmachy w Porębie Wielkiej
§ droga oņ.Zagronie w Porębie Wielkiej
§ droga oņ.Cichorze w Porębie Wielkiej
Pozostała działalnoņć
w tym:
§ plac przed ZSiG w Niedňwiedziu

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005

750

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
§ zakup gruntu w Podobinie
§ dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Oņrodka Zdrowia
w P.W.

Poz. 6374

15.975
24.168
39.258
47.000
34.853
21.161
39.683
11.783
8.225
4.501
16.482
67.930
15.072
67.300
21.500
25.200
67.740
23.000
7.400

75412

801

Ochotnicze straŊe poŊarne
w tym:
§ modernizacja budynku OSP
§ zakup samochodu ratowniczo-gaņniczego
– dotacja dla OSP

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

80104

80114

Szkoły podstawowe
w tym:
§ Hala sportowa przy ZSiG w Porębie Wielkiej
§ Modernizacja budynku ZPO w Podobinie
§ Modernizacja budynku ZPO w Koninie
§ Zakup kserokopiarki – ZPO w Podobinie
Przedszkola
w tym:
§ Budynek Przedszkola w P.W.
§ Ogrodzenie Przedszkola w P.W.
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół
w tym:
§ program komputerowy

-

531.160
51.350
51.200
55.080
67.030
53.300
67.300
67.300
61.300
57.300

51.000
51.000

51.000
51.000

103.300

103.300

103.300

103.300

18.400
84.900

18.400
84.900

50.000

50.000

50.000
20.000
30.000

50.000
20.000
30.000

Urzĉdy gmin
w tym:
§ programy komputerowe
§ modernizacja budynku Urzędu Gminy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŉAROWA

754

23.000
13.018

531.160
51.350
51.200
55.080
67.030
53.300
67.300
67.300
61.300
57.300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023

+ 5.618

15.975
24.168
39.258
47.000
34.853
21.161
39.683
11.783
8.225
4.501
16.482
67.930
15.072
67.300
21.500
25.200
67.740

310.592

+ 95.600

406.192

310.592

+ 95.600
+ 95.600

406.192

40.592
270.000

40.592
365.600

511.699

+ 5.000

516.699

433.382
232.012
90.900
105.870
4.600

-

433.382
232.012
90.900
105.870
4.600

78.317
42.840
35.477
-

78.317
42.840
35.477
+ 5.000
+ 5.000

5.000
5.000
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA

900
90005

90015

90095

Poz. 6374

428.384

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
w tym:
§ Dotacja dla Gminy Mszana Dolna na dokumentację-projekt „Odnawialne Ňródła
Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”
§ Projekt „Odnawialne Ňródła Energii
w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich
(dokumentacja)
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
§ Modernizacja oņwietlenia drogowego
( dokumentacja)
§ Budowa oņwietlenia drogowego (ulicznego) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Niedňwiedň
§ Budowa oņwietlenia drogowego oņ. Bastówka w P.W.
§ Budowa oņwietlenia drogowego oņ. Halamy-Palace w Koninie
§ Budowa oņwietlenia drogowego oņ. Gliniska w Niedňwiedziu
§ Budowa oņwietlenia drogowego oņ. Rusnaki w P.W.
Pozostała działalnoņć
w tym:
§ Modernizacja publicznych toalet
OGÓŁEM

428.384

33.300

33.300

18.000
15.300

18.000
15.300

369.479

369.479

51.100

- 7.400

51.100

251.597

244.197

20.201

20.201

29.747

+ 7.400

29.747

10.469

17.869

6.365

6.365

25.605
25.605

25.605
25.605

4.139.475

+ 5.000

-210.820

3.933.655

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

1

2

Nazwa

3

Rodzaj dotacji
z budŊetu

4

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŉAROWA

754
75412

dla jednostek sektora
finansów publicznych

5

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6

+ 95.600

Ochotnicze straŊe poŊarne

+ 95.600
dotacje celowe (inwestycyjne) dla jednostek
niezaliczanych do
sektora finansów publicznych

+ 95.600

RAZEM
+ 95.600

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK – PO ZMIANACH
Dział

Rozdział

1

2

Nazwa

3

Rodzaj dotacji
z budŊetu

4

dla jednostek sektora finansów publicznych
5

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŉAROWA

754
75412

365.600

Ochotnicze straŊe poŊarne

365.600
365.600

dotacje celowe (inwestycyjne) dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów
publicznych
POMOC SPOŁECZNA

852
85220

1.500

Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione oraz oņrodki interwencji kryzysowej

1.500

1.500

dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieŊących

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

853
85311

30.000

Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych

30.000
30.000

dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

900
90005

21.000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3.000
3.000

dotacje celowe (bieŊące) na podstawie
porozumień (umów)
dotacje celowe (inwestycyjne) na podstawie porozumień
(umów)

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921
92109

Domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby

92116

Biblioteki

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6

18.000

318.117
230.750
dotacja podmiotowa

230.750
87.367
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Poz. 6374
87.367

dotacja podmiotowa
KULTURA FIZYCZNA

926
92605

35.000

Zadania w zakresie kultury
fizycznej

35.000
35.000

dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
RAZEM

340.617
430.600
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

§

600
60014
6629

6620

60014

Nazwa

Dochody

Wydatki

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

- 75.006,00

- 75.006,00

Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finan..z udziałem śr. o których mowa
w art.5 ust 1 pkt 2 i

- 75.006,00
- 71.714,00

OGÓŁEM

- 75.006,00

- 3.292,00

- 75.006,00
- 75.006,00
- 75.006,00
- 71.714,00

- 75.006,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/87/11
Rady Gminy Niedňwiedň
z dnia 14 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK – PO ZMIANACH
Dział

Rozdział

§

600
60014
6629
6620

60014

750
75075
2320

75075

900
90002
2317

90002

921

Nazwa

Dochody

Wydatki

75.371,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

75.371,00

Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finan..z udziałem śr. o których mowa
w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

75.371,00
73.115,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu jednostkami samorządu terytorialnego
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieŊące
w tym:
wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2320

92109

75.371,00
75.371,00
75.371,00
73.115,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

18.869,04
18.869,04
18.869,04

18.869,04

18.869,04
18.869,04
18.869,04

3.000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu jednostkami samorządu terytorialnego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
w tym:
wydatki bieŊące
dotacje
OGÓŁEM

3.000,00

3.000,00
3.000,00

Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka odpadami
w tym:
wydatki bieŊące
wydatki na programy finan..z udziałem śr. o których mowa
w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105

2.256,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
100.240,04

100.240,04

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
6374

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40300 –

Poz. 6375,6376

6375
6375

UCHWAŁA NR XIII/157/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 r., z 2007r.,
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28,
poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 zm.:
Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 19 paňdziernika 2011r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P z 2011r. Nr 95 poz. 961) - Rada Miejska w Skawinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomoņci:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł. od 1 m2
powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł. od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego 0,26 zł. od
1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich częņci:
1) mieszkalnych 0,66 zł. od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej 21,94 zł. od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
4) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych
4,45 zł. od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego przez organizacje poŊytku publicznego 4,42 zł.
od 1 m2 powierzchni uŊytkowej
3. Od budowli – 2 % ich wartoņci okreņlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skawina.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV N/514/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
na rok 2011.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

6375

6376
6376

UCHWAŁA NR XIII/158/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29
Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na
obszarze Miasta i Gminy Skawina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; z2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157

poz. 1241/, art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r.
Nr 121 poc. 844; z 2007r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225
poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251
poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730
oraz z 2009r. Nr 56 poz. 458 i Nr 223 poz. 1463/ art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 zm. Nr 85
poz. 732, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199; z 2006r.
Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031,
Nr 769, Nr 120 poz. 818, Nr 192 poz. 1378, Nr 225
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poz. 1671; z 2008r. Nr 118 poz. 745, Nr 141 poz. 888,
Nr 180 poz. 1109, Nr 209 poz 1316, Nr 209 poz. 1318,
Nr 209 poz. 1320; z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57 poz. 466, Nr 131 poz. 1075, Nr 157
poz. 1241, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz. 1323
/Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

Poz. 6376,6377

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2012 roku nowe
stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na placach
targowych w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy
ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze
Miasta i Gminy Skawina w wysokoņci okreņlonej
w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

Załącznik
do uchwały Nr XIII/158/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Dzienne stawki opłaty targowej
L.p.
1.
2.
3.

4.

5.

Przedmiot opłaty
Stawka w złotych
SprzedaŊ obwoňna, z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp.
1,70
SprzedaŊ z wózka ręcznego, roweru, wózka za rowerem itp.
2,20
SprzedaŊ na okreņlonej powierzchni za 1 m² zajętej powierzchni:
- zadaszonej
6,00
- niezadaszonej
5,00
SprzedaŊ ze stołu:
- duŊy
11,00
- ņredni
7,70
- mały
5,50
SprzedaŊ na okreņlonej powierzchni - za 1 m2 zajętej powierzchni – plac targowy przy
2,20
ul. Radziszowskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

6376

6377
6377

UCHWAŁA NR XIII/159/2011
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. 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 Nr 220,
poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249,
poz.1828, Nr 251, poz.1847 ), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 paňdziernika
2011r. w sprawie stawek podatku od ņrodków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95
poz.962) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od ņrodków
transportowych
na
terenie
Gminy
Skawina
w wysokoņci okreņlonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40302 –
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/159/2011
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Skawina na rok podatkowy 2012 :
I. Od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7
w zł.
STAWKI PODATKU NA TERENIE
GMINY SKAWINA od 1 pojazdu na
2012 r.

L.p.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
(DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1

2

3

1.1

Samochód ciĉŊarowy o DMC powyŊej 3,5 ton do
5,5 ton włącznie

498,00

1.2

Samochód ciĉŊarowy o DMC powyŊej 5,5 ton do 9
ton włącznie

829,00

1.3

Samochód ciĉŊarowy o DMC powyŊej 9 ton i poniŊej 12 ton

994,00

2.

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŊej 12 ton

994,00

3.

Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od
7 ton i poniŊej 12 ton

884,00

4.1

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niŊ
30

619,00

4.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą
i wyŊszą niŊ 30

1.325,00

II. Od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.2
w zł.

L.p.

1

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

2

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA
TERENIE GMINY SKAWINA
OD 1 pojazdu

Zawieszenie osi
pneumatyczne
i uznane za równowaŊne

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4

1.Samochód ciĉŊarowy o 2 osiach o DMC:
1.1

nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 13 ton

1608,00

1630,00

1.2

nie mniej niŊ 13 ton i mniej niŊ 14 ton

1630,00

1641,00

1.3

nie mniej niŊ 14 ton i mniej niŊ 15 ton

1641,00

1657,00

1.4

nie mniej niŊ 15 ton i więcej

1657,00

1716,00

1823,00

1834,00

2.Samochód ciĉŊarowy o 3 osiach o DMC:
2.1

nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 17 ton
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2.2

nie mniej niŊ 17 ton i mniej niŊ 19 ton

1834,00

1844,00

2.3

nie mniej niŊ 19 ton i mniej niŊ 21 ton

1844,00

1855,00

2.4

nie mniej niŊ 21 ton i mniej niŊ 23 tony

1855,00

1866,00

2.5

nie mniej niŊ 23 tony i mniej niŊ 25 ton

1866,00

1877,00

2.6

nie mniej niŊ 25 ton i więcej

1877,00

1930,00

3.Samochód ciĉŊarowy o 4 osiach i wiĉcej o DMC:
3.1

nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 25 ton

1855,00

1866,00

3.2

nie mniej niŊ 25 ton i mniej niŊ 27 ton

1866,00

1877,00

3.3

nie mniej niŊ 27 ton i mniej niŊ 29 ton

1877,00

2359,00

3.4

nie mniej niŊ 29 ton i mniej niŊ 31 tony

2412,00

2659,00

3.5

nie mniej niŊ 31 ton i więcej

2430,00

2659,00

III. Od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.4
w zł.

L.p.

1

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

2

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY SKAWINA OD
1 pojazdu

Zawieszenie osi
pneumatyczne i
uznane za równowaŊne

Inne systemy zawieszenia osi

3

4

1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1

nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 18 ton

1630,00

1641,00

1.2

nie mniej niŊ 18 ton i mniej niŊ 25 ton

1641,00

1657,00

1.3

nie mniej niŊ 25 ton i mniej niŊ 31 ton

1657,00

1878,00

1.4

nie mniej niŊ 31 ton i do 36 ton włącznie

1878,00

2102,00

1.5

powyŊej 36 ton
2209,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2359,00

2.1

nie mniej niŊ 12 ton i do 36 ton włącznie

1767,00

1984,00

2.2

powyŊej 36 ton i mniej niŊ 40 tony

2209,00

2766,00

2.3

nie mniej niŊ 40 ton i więcej

2441,00

2766,00
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IV. Od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.6
w zł.
STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY SKAWINA
od 1 pojazdu

L.p.

1

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
Zawieszenie osi
pneumatyczne
i uznane za równowaŊne
2

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4

1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1
1.2

nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 18 ton
nie mniej niŊ 18 ton i mniej niŊ 25 ton

884,00
1105,00

1105,00
1325,00

1.3

nie mniej niŊ 25 ton i do 36 ton włącznie

1325,00

1501,00

1.4

powyŊej 36 ton

1501,00

1608,00

2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1
2.2

nie mniej niŊ 12 ton i mniej niŊ 28 ton
nie mniej niŊ 28 ton i mniej niŊ 33 tony

1325,00
1394,00

1394,00
1501,00

2.3

nie mniej niŊ 33 ton i do 36 ton włącznie

1501,00

1555,00

2.4

powyŊej 36 ton i mniej niŊ 38 ton

1608,00

1657,00

2.5

nie mniej niŊ 38 ton i powyŊej

1657,00

1844,00

3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1

nie mniej niŊ 12 ton i do 36 ton włącznie

1325,00

1501,00

3.2

powyŊej 36 ton i mniej niŊ 38 ton

1501,00

1657,00

3.3

nie mniej niŊ 38 ton i powyŊej

1657,00
1716,00
Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Norbert Rzepisko
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UCHWAŁA NR XIII/160/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2004r. okreņlającej
wzory formularzy do podatku rolnego, podatku leņnego oraz podatku od nieruchomoņci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm./ art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z póňn. zm./, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 paňdziernika 2001r. o podatku leņnym /Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z póňn. zm./, art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz
ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców /Dz. U. z dnia 28 paňdziernika 2011r.
Nr 232, poz. 1378 art. 3 i art. 29/ Rada Miejska
w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/04 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 30 listopada 2004 r. wprowadza się
następujące zmiany:
- Załącznik Nr 5 do Uchwały okreņlający wzór formularza
„IN-N
Informacja
o nieruchomoņciach

i obiektach budowlanych” – otrzymuje brzmienie,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 6 do uchwały okreņlający wzór formularza „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoņci” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie
Nr XIV/115/07 z dnia 21 listopada 2007 r.2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40305 –

Poz. 6378
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/160/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40308 –

Poz. 6378
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/160/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
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UCHWAŁA NR XI/52/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 paňdziernika 2011 r.
w sprawie : przyjĉcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalnoņci poŊytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji" .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póňn. zm.). Rada Gminy Spytkowice uchwala, co nastĉpuje:

nego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.

§ 1. Przyjmuje się stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały „Regulamin konsultacji społecznych z radami działalnoņci poŊytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicz-

Załącznik
do uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 paňdziernika 2011 r.
"Regulamin konsultacji społecznych z radami
działalnoņci poŊytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych
organizacji.
§ 1.
1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoņci statutowej rad działalnoņci
poŊytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, w zakresie zadań publicznych, okreņlonych w art. 4 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie.
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi,
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: organizacje
pozarządowe działające na terenie gminy, pod warunkiem przedstawienia statutu z którego wynikać będzie iŊ
konsultowany projekt prawa miejscowego pozostaje
w zakresie działalnoņci tej organizacji, okreņlonym
w ustawie o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje są obligatoryjnie prowadzone
z inicjatywy Wójta Gminy Spytkowice

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

§ 4.
1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 5.
1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno
okreņlać:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
2) Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomoņci w terminie nie
krótszym niŊ 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 6.
1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej
jednej z podanych form:
1) Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych wybranych dziedzin współpracy,
3) forum dyskusyjne z uŊyciem serwisu internetowego Gminy.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecnoņci uczestników spotkania.
3. Dopuszczalne są takŊe inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające uŊycie nowoczesnych
technik informatycznych.
4. Wyboru formy konsultacji, w zaleŊnoņci od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Spytkowice,
5. MoŊliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
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§ 7.
1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane
są do wyznaczonej przez Wójta Gminy Spytkowice
komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy
Spytkowice lub jednostki organizacyjnej Gminy
w zaleŊnoņci od przedmiotu konsultacji, na formularzu okreņlonym przez Wójta.
1. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza
akceptacje.
2. Wyznaczona przez Wójta komórka/jednostka organizacyjna Urzędu Gminy Spytkowice lub jednostka organizacyjna Gminy, rozpatruje ww. opinie i uwagi
i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do
zatwierdzenia Wójtowi.
3. W przypadku przeprowadzenia konsultacji termin
wyraŊenia przez nią opinii nie moŊe być dłuŊszy niŊ
14 dni od dnia ogłoszenia do konsultacji projektu
uchwały.

Poz. 6379,6380,6381

Spytkowice lub jednostki organizacyjnej Gminy,
z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice, nie póňniej niŊ w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
6. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji
mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
7. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie
Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których
mowa w § 1.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiąŊące dla władz
Gminy.
§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za waŊne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeŊeli zostały przeprowadzone w sposób
przedstawiony w Regulaminie.
Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

5. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych
opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właņciwej merytorycznie komórki/jednostki organizacyjnej Gminy
6379
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UCHWAŁA NR XII/60/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie :zmiany uchwały Nr XI/52/2011 z dnia 21.10.2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci
poŊytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
z 2010r, Dz. U. Nr 234 poz. 1536).
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/52/2011 z dnia 21 paňdziernika
2011 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu konsultacji
społecznych z radami działalnoņci poŊytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci
poŊytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji", wprowadza się następujące zmiany:

puje się prawidłowym publikatorem ustawy o brzmieniu: „tekst jednolity z 2010r, Dz. U. Nr 234 poz. 1536”
2) Dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały skreņla się,
a § 3 otrzymuje brzmienie: „ Uchwała wchodzi w Ŋycie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku
urzędowym Województwa Małopolskiego”
3) W § 7 Regulaminu Konsultacji w punkcie 4 prostuje
się omyłkę pisarską poprzez wpisanie cyfry „4” zamiast cyfry „1”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Spytkowice
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Małopolskiego”
Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

1) W podstawie prawnej uchwały, błędny publikator
o brzmieniu: „ Dz. U Nr 96, poz 873 z póňń. zm” zastę6380
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UCHWAŁA NR XIII/82/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/jednolity tekst: Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591,
z póňn. zm./, art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz.1240); 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 (Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Gminy Tymbark
uchwala co nastĉpuje:
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§ 1. W budŊecie Gminy Tymbark na 2011 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budŊetu zwiększa się o kwotę 140.603 zł –
jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody bieŊące – 37.503 zł
- dochody majątkowe – 103.100 zł
2. Dochody budŊetu zmniejsza się o kwotę 100.715 zł
– jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody bieŊące – 715 zł
- dochody majątkowe – 100.000 zł
3. Wydatki budŊetu zwiększa się o kwotę 155.439 zł –
jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieŊące w łącznej kwocie – 34.339 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budŊetowych w łącznej
kwocie 23.913 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.913 zł
b) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych –
10.426 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 121.100 zł w tym
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 121.100 zł
4. Wydatki budŊetu zmniejsza się o kwotę 115.551 zł –
jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieŊące w łącznej kwocie – 15.551 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budŊetowych w łącznej
kwocie 14.551 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 4.215 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.336 zł
b) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
2) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 100.000 zł
§ 2.
1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w par.1
dokonuje
się
zmian
w planie
dochodów
i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok jak w załączniku nr 3
§ 3. BudŊet po dokonanych zmianach wynosi:

Poz. 6381

1. Dochody w łącznej kwocie 19.668.553,27 zł w tym:
1) dochody bieŊące - 17.283.441,27 zł w tym ; - dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
– 207.016 zł
2) dochody majątkowe – 2.385.112 zł w tym; - dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
– 1.624.156 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 18.558.768,27 zł w tym;
1) Wydatki
bieŊące
w łącznej
kwocie
16.934.934,27 zł w tym:
a) wydatki jednostek budŊetowych w łącznej
kwocie 10.325.940,27 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 7.143.588,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.182.351,70 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieŊące 2.935.412 zł
c) ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 3.075.565 zł
d) wydatki bieŊące na programy finansowane
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust 1 pkt 2 i 3 - 228.017 zł
e) wydatki na obsługę długu - 370.000 zł
2) Wydatki
majątkowe
w łącznej
kwocie
1.623.834 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 1.623.834 zł z czego na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych – 65.000 zł
3) nadwyŊka 1.109.785,00 zł
4) przychody 498.615, 00 zł
5) rozchody 1.608.400,00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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do uchwały Nr XIII/82/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zzmiany w budŊecie gminy w zakresie dochodów
dział rozdział
010
01010

020

treņć
Rolnictwo i łowiectwo

14 100

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

11 000

dochody bieŊące w tym;

11 000

wpływy z róŊnych dochodów (par 0970)

11 000

dochody majątkowe w tym;

3 100

ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł
- (par.6290)

3 100

Leņnictwo
02001

600
60078

kwota
zmniejszenia
zwiększenia

0

Gospodarka leņna

2 350

dochody bieŊące w tym;
wpływy z róŊnych dochodów (par 0970)

2 350
2 350

Transport i łącznoņć

100 000

100 000

usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych

100 000

100 000

dochody majątkowe w tym ;

100 000

100 000

dotacje otrzymane z budŊetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) - ( par.6330).

100 000

ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł
- (par.6291 - ņrodki z Funduszu Solidarnoņci Unii Europejskiej)
801
80101

852

85213

100 000

Oņwiata i wychowanie

950

Szkoły podstawowe

950

dochody bieŊące w tym;

950

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŊnej
- par.0960

950

Pomoc społeczna

85212

2 350

715

5 503

ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

4 590

dochody bieŊące w tym;

4 590

Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami - (par.2010 )

4 590

ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

715

0
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dochody bieŊące w tym;

715

0

Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację
własnych zadań bieŊących gmin
(związków gmin) - par.2030

715

0

Oņrodki pomocy społecznej

913

dochody bieŊące w tym;

913

Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami - (par.2010 )

913

14 500

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75616

921
92105

Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

14 500

dochody bieŊące w tym;

14 500

podatek od spadków i darowizn - par. 0360

7 500

podatek od czynnoņci cywilnoprawnych - par.0500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- par. 0910

3 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

3 200

4 000

3 200
3 200
3 200

dochody bieŊące w tym;
wpływy z róŊnych dochodów (par 0970)
RAZEM

100 715

140 603

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/82/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w budŊecie gminy w zakresie wydatków
dział rozdział
010
01010

600
60078

treņć

kwota
zmniejszenia zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

3 100

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 100

wydatki majątkowe w tym;

3 100

,- budowa zbiornika wody w Zamieściu

3 100

Transport i łącznoņć

100 000

100 000

usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych

100 000

100 000

wydatki majątkowe w tym;

100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

100 000
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,-odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekiełku par.6050
wydatki majątkowe w tym;

100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

100 000

,-odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekiełku .par 6051
750
75022

Administracja publiczna

3 836

14 886

rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

3836

3 836

wydatki bieŊące w tym;

3 836

3 836

wydatki jednostek budŊetowych

3 836

0

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 836

ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
75023

801
80101

3 836

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

11 050

wydatki bieŊące w tym;

11 050

wydatki jednostek budŊetowych

11 050

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 050

Oņwiata i wychowanie

6 000

5 850

Szkoły podstawowe

3 500

950

wydatki bieŊące w tym;

3 500

950

wydatki jednostek budŊetowych

2 500

950

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 500

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
80103

80110

80114

852

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 000
1 000

wydatki bieŊące w tym;

1 000

wydatki jednostek budŊetowych

1 000

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000

Gimnazja

1 500

wydatki bieŊące w tym;

1 500

wydatki jednostek budŊetowych

1 500

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 500

0

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

4 900

wydatki bieŊące w tym;

4 900

wydatki jednostek budŊetowych

4 900

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 900

Pomoc społeczna

85212

950

715

5 503

ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

4 590

wydatki bieŊące w tym;

4 590

ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

4 590
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ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

715

wydatki bieŊące w tym;

715

wydatki jednostek budŊetowych

715

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

715

Oņrodki pomocy społecznej

913

wydatki bieŊące w tym;

913

wydatki jednostek budŊetowych

13

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13

ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
854
85415

900

900

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 100

Pomoc materialna dla uczniów

1 100

wydatki bieŊące w tym;

1 100

ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 100

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
90017

921

92105

926
92601

0

18 000

Zakłady gospodarki komunalnej

18 000

wydatki majątkowe w tym;

18 000

dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŊetowych

18 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

2 000

wydatki bieŊące w tym;
wydatki jednostek budŊetowych

2 000
2 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000

Kultura fizyczna

5 000

5 000

Obiekty sportowe

5 000

5 000

wydatki bieŊące w tym;

5 000

5 000

wydatki jednostek budŊetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000
0

5 000
5 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000

RAZEM

115 551

155 439
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/82/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

zmiany w planie zadań zleconych na 2011 rok
I. DOCHODY
dział

treņć

rozdział

852

kwota
zmniejszenia

zwiększenia

0

5 503

Pomoc społeczna

85212

85219

ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 590

dochody bieŊące w tym;

4 590

Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na
realizację zadań bieŊących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami - (par.2010 )

4 590

Oņrodki pomocy społecznej

913

dochody bieŊące w tym;

913

Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na
realizację zadań bieŊących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami - (par.2010)

913

II. WYDATKI
dział rozdział
852

85212

85219

treņć

kwota
zmniejszenia

zwiększenia

Pomoc społeczna

5 503

ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 590

wydatki bieŊące w tym;

4 590

ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

4 590

Oņrodki pomocy społecznej

913

wydatki bieŊące w tym;

913

wydatki jednostek budŊetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

13
13
900
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UCHWAŁA NR XIII/83/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm. ), art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 95, poz. 613, z póňn.
zm.), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 17,
poz. 95 z póňn. zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. Okreņla się roczne stawki podatku od ņrodków transportowych :
1. od samochodu cięŊarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŊej 3,5 tony i poniŊej 12 ton,
o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŊywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniŊej 12 ton, o których
mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych - jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały,
3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŊej 12 ton, o których mowa w art.
8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoņcią
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7
ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych
w zaleŊnoņci od liczby miejsc do siedzenia - jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
5. od samochodu cięŊarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŊszej niŊ 12 ton, o którym

mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w zaleŊnoņci od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŊywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŊszej niŊ 12 ton o którym
mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w zaleŊnoņci od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŊszą niŊ 12 ton, o którym mowa
w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŊnoņci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/205/09 Rady
Gminy Tymbark z 3 grudnia 2009 r. w sprawie: okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega
Urzędowym Województwa
w Ŋycie po upływie 14 dni
zastosowanie do podatku
nia 2012 r.

ogłoszeniu w Dzienniku
Małopolskiego, wchodzi
od dnia ogłoszenia i ma
naleŊnego od 1 stycz-

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40319 –

Poz. 6382
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40320 –

Poz. 6382

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40321 –

Poz. 6382
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40322 –

Poz. 6382
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/83/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski
6382

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40323 –

Poz. 6383

6383
6383

UCHWAŁA NR XIII/84/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póňn.
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 póňn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 paňdziernika 2002 r. o podatku leņnym (t.j.
Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz. 1682, z póňn. zm. ), art.
4 ust 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 17, poz.
95 z póňn. zm. ) Rada Gminy Tymbark uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Okreņla się wzór formularza INRL-1 informacji o nieruchomoņciach, obiektach budowlanych,
gruntach i lasach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Okreņla się wzór formularza DN-1 deklaracji
na podatek od nieruchomoņci stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Okreņla się wzór formularza DR-1 deklaracji
na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Okreņla się wzór formularza DL-1 deklaracji
na podatek leņny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Okreņla się wzór formularza ZR–1 dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Okreņla się wzór formularza ZL-1 dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
leņnym stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Okreņla się wzór formularza ZN-1 dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku od
nieruchomoņci stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/152/08 Rady
Gminy Tymbark z dnia 4 grudnia 2008 r w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i m
a zastosowanie do podatku naleŊnego od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40324 –

Poz. 6383
Załącznik nr 1
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z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40325 –

Poz. 6383

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40326 –

Poz. 6383

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40327 –

Poz. 6383

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40328 –

Poz. 6383
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/84/2011
Rady Gminy Tymbark
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Rady Gminy Tymbark
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z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40335 –

Poz. 6383

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark:
Marian Zimirski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 574

– 40336 –

Poz. 6383
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/84/2011
Rady Gminy Tymbark
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Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIV/191/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art.
4 ust. 1 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), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r., Nr 95,
poz. 961), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomoņci wynoszą
rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,24 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego - 0,33 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czĉņci:
a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej - 19,20 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,03 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
d) związanych z udzielaniem ņwiadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalnoņci leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
- 4,36 zł od 1 m2 powierzchni uŊytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego - 4,81 zł od
1 m2 powierzchni uŊytkowej;
3) od budowli lub ich czĉņci związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej innej niŊ rolnicza lub
leņna - 2%ich wartoņci okreņlonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 Ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2010 r. Nr 709, poz. 6063).
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia
2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

PoniŊsza tabela szczegółowo przedstawia zmiany stawek podatku od nieruchomoņci między rokiem 2011 a 2012:
2011

2011

2012

2012

RóŊnica
w stawkach
w uchwałach
2011-2012
(F-D)

Lp.

Przedmiot opodatkowania

Stawki maksymalne

Stawki
w uchwale

Stawki maksymalne

Stawki
w uchwale

A

B

C

D

E

F

G

1.

Od 1 m2 powierzchni gruntów
związanych z prowadzeniem
działalnoņci gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów

0,80 zł

0,80 zł

0,84 zł

0,82 zł

0,02 zł

2.

Od 1 ha powierzchni gruntów
pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych.

4,15 zł

4,15 zł

4,33 zł

4,24 zł

0,09 zł
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3.

Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
poŊytku publicznego przez
organizacje poŊytku publicznego.

0,41 zł

0,33 zł

0,43 zł

0,33 zł

bez zmian

4.

Od 1 m2 powierzchni uŊytkowej budynków mieszkalnych
(lub ich częņci).

0,67 zł

0,67 zł

0,70 zł

0,69 zł

0,02 zł

5.

Od 1 m2 powierzchni uŊytkowej budynków związanych
z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
(lub ich częņci).

21,05 zł

18,80 zł

21,94 zł

19,20 zł

0,40 zł

6.

Od 1 m2 powierzchni uŊytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalnoņci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (lub ich częņci).

9,82 zł

9,82 zł

10,24 zł

10,03 zł

0,21 zł

7.

Od 1 m2 powierzchni uŊytkowej budynków związanych
z udzielaniem ņwiadczeń
zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalnoņci
leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych
ņwiadczeń (lub ich częņci).

4,27 zł

4,27 zł

4,45 zł

4,36 zł

0,09 zł

8.

Od 1 m2 powierzchni uŊytkowej budynków pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku
publicznego (lub ich częņci).

7,06 zł

4,79 zł

7,36 zł

4,81 zł

0,02 zł

9.

Od wartoņci budowli lub ich
częņci związanych
z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej.

2%

2%

2%

2%

bez zmian

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR XIV/192/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie obniŊenia ņredniej ceny skupu Ŋyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 4 ust.
1 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), oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póňn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

ceny skupu Ŋyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do
kwoty 55,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia
2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1 ObniŊa się ņrednią cenę skupu Ŋyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy
Wieliczka
w roku
2012,
ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paňdziernika 2011 r. w sprawie ņredniej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

6385

6386
6386

UCHWAŁA NR XIV/193/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 10 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 4
ust. 1 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), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paňdziernika 2011 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r., Nr 95, poz. 961) oraz

Przedziały
a)
b)
c)
d)

powyŊej 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie
powyŊej 5,5 tony
do 7,5 tony włącznie
powyŊej 7,5 tony
do 9 ton włącznie
powyŊej 9 ton
do poniŊej 12 ton

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 paňdziernika 2011 r. w sprawie stawek podatku od ņrodków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r.,
Nr 95, poz. 962), Rada Miejska w Wieliczce uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od ņrodków transportowych w następujących wysokoņciach:
1) od samochodu cięŊarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej samochodu powyŊej 3,5 tony do poniŊej
12 ton:

Dla pojazdu wyprodukowanego przed rokiem
1992

Dla pojazdu wyprodukowanego po roku 1991,
a przed rokiem 2000

Dla pojazdu wyprodukowanego po roku 1999

566,00 zł

336,00 zł

284,00 zł

792,00 zł

452,00 zł

394,00 zł

904,00 zł

506,00 zł

452,00 zł

1 016,00 zł

566,00 zł

506,00 zł
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2) od samochodu cięŊarowego o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu od 12 ton (włącznie), z podziałem na
liczbĉ osi i rodzaj zawieszenia, z zastrzeŊeniem §2:
2 osie

Przedziały

a)

b)

c)

d)
e)

4 osie i wiĉcej
Dla pojazdu
wyposażonego w oś
jezdną (osie
Dla pojazdu
jezdne)
z innym
z zawieszesystemem
niem
zawieszenia
pneumatyczosi jezdnym lub
nych
zawieszeniem uznanym za równoważne

Dla pojazdu
z innym
systemem
zawieszenia
osi jezdnych

Dla pojazdu
wyposażonego w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

Dla pojazdu
z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych

904,00 zł

1 130,00 zł

962,00 zł

1 186,00 zł

1 072,00 zł

1 298,00 zł

962,00 zł

1 424,00 zł

1 016,00 zł

1 468,00 zł

1 130,00 zł

1 526,00 zł

1 016,00 zł

1 468,00 zł

1072,00 zł

1 526,00 zł

1 186,00 zł

1 636,00 zł

1 072,00 zł

1 526,00 zł

1 152,00 zł

1 784,00 zł

1 526,00 zł

2 258,00 zł

1 130,00 zł

1 582,00 zł

1 242,00 zł

1 808,00 zł

1 874,00 zł

2 766,00 zł

Dla pojazdu
wyposażone-go
w oś jezdną
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

od 12 ton (włącznie)
do poniŊej 15 ton
od 15 ton (włącznie) do poniŊej
21 ton
od 21 ton (włącznie) do poniŊej
23 ton
od 23 ton (włącznie) do poniŊej
25 ton
od 25 ton (włącznie)

3 osie

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŊywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie) do poniŊej 12 ton:
Przedziały

Dla pojazdu wyprodukowanego przed rokiem 1992

Dla pojazdu wyprodukowanego po roku 1991,
a przed rokiem 2000

Dla pojazdu wyprodukowanego po roku 1999

od 3,5 tony (włącznie)
do poniŊej 12 ton

1 016,00 zł

566,00 zł

506,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŊywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton (włącznie), z podziałem na liczbĉ osi i rodzaj zawieszenia, z zastrzeŊeniem §2:

Przedziały

a)
b)

od 12 ton (włącznie)
do 36 ton (włącznie)
powyŊej 36 ton

2 osie
Dla pojazdu wyposażonego w oś
jezdną (osie jezdDla pojazdu
ne)
z innym systemem
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
jezdnych
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

3 osie
Dla pojazdu wyposażonego w oś
jezdną (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Dla pojazdu
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

1 496,00 zł

2 052,00 zł

1 548,00 zł

2 106,00 zł

1 606,00 zł

2 192,00 zł

2 258,00 zł

2 826,00 zł
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5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masĉ całkowitą od 7 ton
(włącznie) do poniŊej 12 ton:
Przedziały
a)
b)

Dla pojazdu wyprodukowanego przed
rokiem 1991

Dla pojazdu wyprodukowanego po
roku 1990

226,00 zł

112,00 zł

452,00 zł

336,00 zł

od 7 ton (włącznie) do
9,5 tony (włącznie)
powyŊej 9,5 tony do
poniŊej 12 ton

z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masĉ całkowitą równą lub
wyŊszą niŊ 12 ton, z podziałem na liczbĉ osi i rodzaj zawieszenia, z zastrzeŊeniem §2:
1 oņ
Dla pojazdu
wyposażonego w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

a)

od 12 ton
(włącznie)
do 21 ton
(włącznie)

2 osie

Dla pojazdu
z innym
systemem
zawieszenia
osi jezdnych

Dla pojazdu
wyposażonego w oś jezdną
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne

226,00 zł

362,00 zł

b)

powyŊej
21 ton do
36 ton
(włącznie)

452,00 zł

c)

powyŊej
36 ton do
38 ton
(włącznie)

d)

powyŊej
38 ton

Przedziały

3 osie

Dla pojazdu
z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych

Dla pojazdu
wyposażone-go
w oś jezdną
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Dla pojazdu
z innym
systemem
zawieszenia
osi jezdnych

336,00 zł

452,00 zł

768,00 zł

1 072,00 zł

644,00 zł

900,00 zł

1 368,00 zł

880,00 zł

1 130,00 zł

678,00 zł

792,00 zł

1 218,00 zł

1 774,00 zł

998,00 zł

1 358,00 zł

1 016,00 zł

1 130,00 zł

1 298,00 zł

1 838,00 zł

1 108,00 zł

1 468,00 zł

z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
7) od autobusu, w zaleŊnoņci od liczby miejsc do siedzenia:

Przedziały
a)
b)
c)

do 15 miejsc (włącznie)
powyŊej 15 do poniŊej
30 miejsc
od 30 miejsc (włącznie)

Dla pojazdu wyprodukowanego przed rokiem
1992
566,00 zł

Dla pojazdu wyprodukowanego po roku 1991,
a przed rokiem 2000
336,00 zł

904,00 zł

506,00 zł

452,00 zł

1 468,00 zł

792,00 zł

736,00 zł

§ 2. Warunkiem uiszczania podatku od ņrodków
transportowych według stawek okreņlonych dla pojazdu
wyposaŊonego w oņ jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŊne, jest okazanie przez podatnika dokumentu
poņwiadczającego, Ŋe pojazd jest wyposaŊony w oņ

Dla pojazdu wyprodukowanego po roku 1999
284,00 zł

jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŊne.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyso-
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koņci stawek podatku od ņrodków transportowych
(Dz. U. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 709, poz. 6065).
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.

Poz. 6386

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia
2012 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleŊy 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 wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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