DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 580

Kraków, dnia 13 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
6483

6484

6485

6486
6487
6488

6489

–

–

–

–
–
–

–

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie
utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.

40715

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie
utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Dąbrowicy.

40715

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital
Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Oddziału Dziennego
Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji).

40718

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

40718

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie reorganizacji
Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.

40720

Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację
Poradni Specjalistycznych: „Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci” oraz
„Poradni Chirurgii Onkologicznej” działających w strukturze organizacyjnej
Szpitala.

40723

Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmian
w budżecie w 2011r.

40723

UCHWAŁY RAD GMIN:
6490
6491

–
–

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.

40730

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach
i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym
spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

40731

6492

–

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

40745

6493

–

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Łapsze Niżne przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego i ministrowie.

40745

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego

40759

6494

–
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Poz. 6483

Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

40776

Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

40776

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

40779

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011

40779

6499

–

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

40788

6500

–

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

40789

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

40792

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

40792

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2011 r.

40819

6501

6502
6503

–

–
–

6504

–

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany załącznika
Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja

40825

6505

–

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na
2012 rok.

40825

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

40826

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
2012 rok.

40842

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Zawoja Nr XLIV/299/2006r. z dnia 18 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.*

40842

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie:
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

40843

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2012.

40844

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

40844

6506
6507

6508

6509

6510

6511

–
–

–

–

–

–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 6483,6484

6483
6483

UCHWAŁA NR XIII/139/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia
Przedszkola Specjalnego w Bochni.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5b, art. 58
ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592
z późn. zm), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Przedszkola Specjalnego w Bochni,
stanowiącym załącznik do uchwały nr X/92/2011 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nazwa przedszkola
brzmi: Przedszkole Specjalne nr 7 dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym,
Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z
Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni”.
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.
1. W Przedszkolu działa reprezentacja ogółu rodziców
dzieci pod nazwą Rada Rodziców.
2. Podstawą działalności Rady Rodziców jest uchwalony przez nią Regulamin działalności.
3. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy oraz program profilaktyczny, dostosowane do potrzeb
rozwojowych wychowanków.
4. Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
5. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

6. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.”
3) W § 17 skreśla się ust.1.
4) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do
31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
przerw ustalonych przez organ prowadzący.”
5) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Dzienny czas pracy
przedszkola wynosi 8 godzin, a czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej, wychowania
przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.".
6) Po § 23 dodaje się § 23a, który otrzymuje brzmienie:
„Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola
określa Statut SOSW w Bochni."
7) § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dziecko przyprowadzane jest i odbierane z przedszkola wyłącznie przez
rodziców (prawnych opiekunów).Nie wyklucza się
udziału w zajęciach dzieci umieszczonych w internacie, gdzie przyprowadzanie i odbieranie będzie odbywało się przez wychowawcę grupy wychowawczej internatu ośrodka".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki

6483

6484
6484

UCHWAŁA NR XIII/138/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie
utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 1
pkt 3 lit. „e”, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 w związku
z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm),
Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr X/90/2011 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Pedagogiczna Szkoły jest kolegialnym organem powołanym do realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor
szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole
oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący
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funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
prowadzący pracę wychowawczą dla których praca
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe
zajęcie.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor
szkoły.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również
brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i
promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3
członków rady pedagogicznej.
6. Protokoły z zebrań sporządza się w sposób określony w regulaminie Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej
należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy słuchaczy,
6)opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym
zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
7) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły
lub placówki,
8) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie
nauczycielom odznaczeń, nagród lub innych
wyróżnień,
9) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły
w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych."
2) W § 9 po pkt 6 dodaje się pkt 7, który otrzymuje
brzmienie: „Zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom
w czasie zajęć.”
3) W § 11 pkt 2 po słowach „...funkcjonowaniem szkoły”
dodaje się: „…a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów
w nauce i zachowania,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysił-

Poz. 6484

kiem
szkolnym
a możliwością
rozwijania
i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy,
g) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.”
4) Dodaje się § 11a o następującej treści: „Ewentualne
spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły, którego decyzja jest ostateczna, zaś
między dyrektorem, a organami szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny”.
5) § 12 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem
szkolnego
planu
nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych
planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.”
6) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
"Rozdział 6.
Słuchacze szkoły.

§ 13.
1. Do szkoły uczęszczają osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową.
2. Rekrutacja słuchaczy do szkoły odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków przyjmowania uczniów do
publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz decyzji Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie.
3. Podstawą przyjęcia na semestr I jest świadectwo
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz
spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych
określonych przez Statut.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr
pierwszy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
5. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy decydują kryteria uwzględniające:
1) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli
szkoła taką rozmowę przeprowadza;
2) sumę punktów za oceny uzyskane z rozmowy
kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych
w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia.
6. Kandydatów na semestr pierwszy kwalifikuje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, do której zadań
należy:
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji
o warunkach rekrutacji,
2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
3) ustalenie na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych do szkoły,
4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
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7. Komisję powołuje corocznie Dyrektor Szkoły.
8. Dyrektor może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest
mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
9. Kandydatom przysługuje odwołanie się od decyzji
Komisji do Dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od
ogłoszenia wyników.
10. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję
ostateczną w ciągu trzech dni od daty zakończenia
składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na
piśmie zainteresowanym kandydatom."
7) W § 14 po pkt 2 dodaje się punkty o następującej treści:
"3) zgłaszanie nauczycielom niezrozumiałych partii
materiału,
4) systematyczne i aktywne uczestniczenie w życiu
szkoły,
5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
6) odpowiadanie za własne życie, zdrowie i higienę
oraz rozwój osobisty,
7) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole”.
8) W § 18 ust.1 po zdaniu: „Egzaminy semestralne
i końcowe w szkole dla dorosłych” dodaje się
zwrot: „przeprowadzane są wg następujących zasad:”.
9) W § 18 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ”4) warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest
uczęszczanie
na
obowiązkowe
konsultacje
w wymiarze ponad 50 % czasu przeznaczonego na
konsultacje oraz otrzymanie pozytywnych ocen
z ćwiczeń i prac kontrolnych przewidzianych szkolnym planem nauczania.”
10) W § 18 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: ”8) terminy dodatkowe o których mowa wyżej powinny być
wyznaczone po zakończeniu semestru jesiennego
najpóźniej do końca lutego a w sesji wiosennej odpowiednio do 31 sierpnia.”
11) W § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) Egzamin
poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru
jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do
dnia 31 sierpnia.”
12) Dodaje się po rozdziale 7 rozdział 8 o następującej
treści:
„Rozdział 8.
Nagrody i kary.

§ 24.
1. Słuchacz szkoły może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów,
2) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych,
3) nienaganną frekwencję,
4) działalność na rzecz szkoły,
2. Szczególnie wyróżniający się słuchacze mogą
otrzymywać nagrody i wyróżnienia przyznawane
przez władze oświatowe i organizacje według odrębnych zasad.
3. Słuchacze mogą otrzymywać następujące nagrody:
a) pochwała opiekuna semestru wobec klasy,
b) pochwała dyrektora wobec klasy,
c) pochwała dyrektora wobec całej szkoły,

Poz. 6484

d) dyplom uznania,
e) list pochwalny,
f) nagroda rzeczowa.
4. Słuchacz szkoły dla dorosłych za nieprzestrzeganie
Statutu, za naruszenie obowiązków słuchacza oraz
inne naruszenia przepisów prawa oraz zasad
współżycia społecznego może być ukarany:
a) upomnieniem opiekuna semestru,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie,
d) skreśleniem z listy słuchaczy – w szczególnie
uzasadnionych przypadkach (tj. wyczerpania innych środków karnych, rażącego naruszenia
Statutu Szkoły i innych przepisów).
5. Od nałożonej przez opiekuna kary przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, od kary nałożonej
przez Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do
Rady Pedagogicznej. Odwołanie składa się w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o nałożonej karze.
6. Wykonanie kary może zostać zawieszone, jeżeli słuchacz uzyska poręczenie samorządu słuchaczy lub
Rady Pedagogicznej.
7. Po otrzymaniu kary słuchacz ma prawo do rehabilitacji. Jeżeli słuchacz zmieni swoją postawę na pozytywną, to po upływie roku szkolnego na wniosek
opiekuna karę uważa się za niebyłą.
8. W szkole nie wolno stosować kar naruszających
nietykalność i godność osobistą słuchacza.
9. Słuchacz może otrzymać za to samo przewinienie
tylko jedną karę."
13) Dodaje się po rozdziale 8 rozdział 9 o nastepującej
treści:
"Rozdział 9.
Warunki pobytu w Publicznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, zapewniające słuchaczom
bezpieczeństwo.
§ 25.
1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu słuchacza w liceum oraz poza obiektami należącymi do placówki poprzez:
1) zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (nabywanie wyposażenia posiadającego
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dostosowanie sprzętu do wymagań ergonomii),
2) określenie osób odpowiedzialnych za stan
techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnycho
biektów i sprzętu należącego do placówki,
3) zaznajamianie pracowników podejmujących
pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom – zakres obowiązków,
4) systematyczne dokonywanie przeglądów stanu
technicznego budynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia,
i instalacji, terminy dokonywania przeglądów
zgodnie z przepisami prawa,
5) organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu
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BHP, p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
6) monitorowanie przestrzegania zasad postępowania przez pracowników liceum, dotyczących:
zgłaszania wypadków oraz ewakuacji w razie
zagrożenia bezpieczeństwa lub życia dzieci
w przedszkolu poprzez rzetelne wypełnianie
swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami,
7) nadzorowanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się na terenie placówki,
8) oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem pomieszczeń, do których jestwzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym.
2. Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne
warunki realizacji zajęć ze słuchaczami na terenie
placówki poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie sal oraz miejsc,
w których planują odbycie zajęć,
2) planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno
– wychowawczo – opiekuńczego zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w placówce
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3. Pracownicy administracji i obsługi zapewniają higieniczne i bezpieczne warunki pobytu słuchaczy
w placówce poprzez rzetelne wypełnianie swoich
obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami".
14) Dodaje się § 26 o następującej treści: „Słuchacz ma
prawo do korzystania z biblioteki – zasady
i organizację pracy biblioteki oraz obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół im.
Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.”
15) Dodaje się § 27 o następującej treści: „O wszelkich
sprawach nieuregulowanych decyduje Dyrektor szkoły.”
16) Dodaje się § 28, który otrzymuje brzmienie: „Zakres
zadań pozostałych pracowników placówki określa
Statut Zespołu Szkół im. J.Z. Włodka w Dąbrowicy."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR XIII/135/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
im. Bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji).
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 83 pkt 2 w zw. z art. 85
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r. Nr 112 poz. 654), Rada Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
(detoksykacji) znajdujących się w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Szpitala.

§ 2. Oddziały: Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
(detoksykacji)
zostały
utworzone
w 2010 roku. Z uwagi na brak środków finansowych nie
rozpoczęły działalności.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR XIII/133/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 1 i art.12
pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 19 pkt 11-13
i 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 11,

12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157
poz. 1240 z późn. zm.), § 68 pkt 3 Statutu Powiatu
Bocheńskiego (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2008 r.
Nr 682, poz. 4739 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:
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§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, jako powiatową
jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
2. W strukturze wewnętrznej Ośrodka Interwencji
Kryzysowej funkcjonować będą Mieszkania Chronione.
§ 2. Placówka zostanie wyposażona w mienie ruchome dotychczas wykorzystywane przez wyodrębnione organizacyjnie, w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, placówki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Mieszkania Chronione.
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§ 4. Pracownicy Zespołu Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Bochni wykonujący swoje obowiązki w wyodrębnionym organizacyjnie Ośrodku
Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniach Chronionych
stają się pracownikami jednostki organizacyjnej pod
nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia. 2012 r.

§ 3. Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej nadaje
się statut określony w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki

Załącznik
do uchwały Nr XIII/133/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 25 listopada 2011 r.

3. W ramach wewnętrznej struktury OIK-u wyodrębnia
się Mieszkania Chronione.
§ 3.
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (w tym Mieszkania
Chronione) zlokalizowany jest w Bochni, przy ul. Karolina 14 F.
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Podstawowym celem funkcjonowania OIK-u jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Z pomocy
OIK-u mogą korzystać osoby i rodziny, znajdujące się
w stanie kryzysu, bez względu na posiadany dochód.
3. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany
w szczególności osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej i stanowią one formę
pomocy społecznej przygotowującej osoby tam
przebywające do prowadzenia samodzielnego życia.

Statut
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni działa,
w szczególności na podstawie następujących aktów
prawnych:
1) uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie utworzenia jednostki,
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2011 r.
nr 149 poz. 887),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 180
poz. 1493 z późn. zm.).
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231
poz. 1375.),
6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.),
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.).
§ 2.
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni (dalej: OIK)
jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Bocheńskiego wchodzącą w skład administracji zespolonej, utrzymywaną z budżetu Powiatu.
2. Siedzibą OIK-u jest miasto Bochnia.

Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 4.
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania
wynikające z przepisów określonych w § 1 w ten sposób, że Udziela kompleksowej pomocy, w tym poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego, socjalnego oraz prawnego osobom i rodzinom w różnego typu kryzysach, ze szczególnym
uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania
poprzez:
1) dyżury specjalistów,
2) przeciwdziałanie
przemocy,
upowszechnianie
wiedzy na temat przemocy i umiejętności radzenia sobie w przypadku wystąpienia przemocy
w rodzinie,
3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
i prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych,
4) organizowanie działań na rzecz powstania procedur systemowej współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi.
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3. Mieszkania Chronione służą udzieleniu pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osobie usamodzielnianej poprzez:
1) zabezpieczenie okresowego schronienia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu Powiatu
Bocheńskiego,
2) zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną,
3) rozwijanie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem
domowym,
4) nabywanie umiejętności załatwiania spraw urzędowych,
5) kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków,
6) pomoc w uzyskaniu mieszkania, pracy oraz pomocy w zagospodarowaniu środków na usamodzielnienie.
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niu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa OIK-u
§ 7.
1. Mienie OIK-u stanowią oddane w trwały zarząd środki
trwałe i pozostałe środki, których stan i wartość określa bilans finansowy.
2. Działalność OIK-u w Bochni jest finansowana z budżetu Powiatu Bocheńskiego a gospodarka finansowa
prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo finansowy ustalony na okres roku kalendarzowego
opracowany na podstawie uchwały budżetowej przez
Dyrektora OIK-u i zatwierdzony przez organ prowadzący.
4. Placówka gromadzi również inne dochody zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

Rozdział 5.
Nadzór nad działalnością

§ 5.
1. Działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej kieruje
Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Bocheńskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie
czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
4. Dyrektor OIK-u:
1) organizuje działalność OIK-u, odpowiada za całość
działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za dobór kadr, podział zadań,
uprawnień i kompetencji zatrudnionych pracowników,
2) sprawuje nadzór merytoryczny,
3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,
4) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 6.
Szczegółową organizację OIK-u określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora w porozumie-

§ 8.
1. Nadzór nad jednostką sprawuje Starosta Bocheński
poprzez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni.
2. Nadzór nad jakością działań oraz nad zgodnością
zatrudnienia pracowników placówki z wymogami
kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Małopolski.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem
mają zastosowanie przepisy regulujące działalność
jednostek budżetowych.
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR XIII/132/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.), § 68 pkt 3 Statutu Powiatu Bocheńskiego (Dz.

Urzęd. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 682, poz. 4739 z późn.
zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się wchodzące w skład Zespołu
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni
placówki:
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- Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
- Rodzinny Dom Dziecka;
- Mieszkania Chronione.
§ 2. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni przekształca się z dniem 1 stycznia
2012 roku w placówkę opiekuńczo – wychowawczą
o charakterze socjalizacyjnym o nazwie Dom Dziecka
w Bochni.
§ 3. Dom Dziecka w Bochni jest jednostką budżetowa Powiatu Bocheńskiego.
§ 4. Statut Domu Dziecka w Bochni otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Pracownicy Zespołu Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Bochni wykonujący swoje obowiązki w wyodrębnionej organizacyjnie placówce
Dom Dziecka stają się pracownikami placówki opiekuńczo – wychowawczej o charakterze socjalizacyjnym - Dom Dziecka w Bochni.
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§ 6.

1. Mienie użytkowane dotychczas w wyodrębnionej
organizacyjnie placówce - Dom Dziecka staje się
mieniem przekształconej jednostki budżetowej
pod nazwą Dom Dziecka w Bochni.
2. Pozostałe mienie użytkowane przez Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bochni
przejmuje Powiat Bocheński.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XLVIII/419/2010 Rady Powiatu
w Bochni z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
uchwalenia statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od
dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki

Załącznik
do uchwały Nr XIII/132/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 25 listopada 2011 r.
Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Dom Dziecka w Bochni
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka
w Bochni działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) uchwały Rady Powiatu w Bochni o utworzeniu jednostki.
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2011 r.
Nr 149 poz. 887),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.),
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.),
7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.).
§ 2.
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza o charakterze
socjalizacyjnym – Dom Dziecka - zwana dalej również
Domem Dziecka jest budżetową jednostką organiza-

cyjną Powiatu Bocheńskiego wchodzącą w skład
administracji zespolonej, utrzymywaną z budżetu
Powiatu.
2. Siedzibą Domu Dziecka jest miasto Bochnia.
§ 3.
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zlokalizowana
jest w Bochni, przy ul. Nad Babicą 7.
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką
organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej o charakterze instytucjonalnym zapewniającą realizację planu pracy z rodziną lub - gdy jest to
niemożliwe –dążenie do przysposobienia dziecka;
Placówka przygotowuje dziecko do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania
trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i
społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności
społecznych; zaspokojenie potrzeb emocjonalnych
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 4.
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dziecka :
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi
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osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do
rodziny,
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń
zdrowotnych.
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zapewnia ponadto:
1) pomoc doraźną w sytuacjach kryzysów szkolnych,
rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
2) w oparciu o indywidualną diagnozę dziecka i jego
rodziny,
3) prowadzenie pracy z rodzinami naturalnymi i zastępczymi,
4) prowadzenie zajęć i szeroko rozumianej pracy
z dzieckiem i rodziną w oparciu o „indywidualny
plan pracy” uwzględniając przygotowanie Dziecka
do usamodzielnienia,
5) przygotowanie Dziecka do życia społecznego,
6) podejmowania działań w celu powrotu Dziecka do
rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej do
umieszczenia rodzinnej opiece zastępczej i umożliwienie kontaktu z rodziną zaprzyjaźnioną.
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza współpracuje,
w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, w szczególności
w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego
życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 5.
1. Działalnością Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Bocheńskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie
czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
4. Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej:
1) organizuje działalność Placówki, odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za dobór kadr, podział zadań,
uprawnień i kompetencji zatrudnionych pracowników,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza
warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
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4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,
5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 6. Szczegółową organizację Placówki a także specyfikę
i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora w porozumieniu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Placówki Opiekuńczo Wychowawczej
§ 7.
1. Mienie Placówki stanowią oddane w trwały zarząd
środki trwałe i pozostałe środki, których stan i wartość określa bilans finansowy.
2. Działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Bochni jest finansowana z budżetu Powiatu Bocheńskiego a gospodarka finansowa prowadzona
jest według zasad określonych w przepisach ustawy
o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo finansowy ustalony na okres roku kalendarzowego
opracowany na podstawie uchwały budżetowej przez
Dyrektora Placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący.
4. Placówka gromadzi również inne dochody zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 5.
Nadzór nad działalnością
§ 8.
1. Nadzór nad działalnością Placówki OpiekuńczoWychowawczej sprawuje Wojewoda Małopolski.
2. Dyrektor Placówki współpracuje ze Starostą Bocheńskim oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w celu realizacji zadań nałożonych na niego przepisami, o których mowa w § 1 niniejszego Statutu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.
§ 9.
1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem
mają zastosowanie przepisy regulujące działalność
jednostek budżetowych.
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR XII/126/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację Poradni
Specjalistycznych: „Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci” oraz „Poradni Chirurgii Onkologicznej” działających
w strukturze organizacyjnej Szpitala.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 83 pkt 2
w zw. z art. 85 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej ( Dz. U z 2011 r. Nr 112 poz.654),
Rada Powiatu w Bochni uchwala:

utworzona w 2010 roku w celu przystąpienia do konkursu ofert na 2011 rok organizowanego przez NFZ, ale
ponieważ Szpital nie otrzymał kontraktu na 2011 rok
finansującego świadczenia w zakresie „Poradni Chirurgii Onkologicznej”, poradnia nie rozpoczęła działalności
medycznej.

§ 1. Przekształca się Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację Poradni Specjalistycznych: „Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci”
oraz „Poradni Chirurgii Onkologicznej” znajdujących się
w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Szpitala
z uwagi na faktyczne ich niefunkcjonowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci” ze
względu na brak kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia na 2011 rok, nie funkcjonuje od 1 stycznia
2011 roku. „Poradnia Chirurgii Onkologicznej” została

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR X/110/11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
Na podst. art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1592, ze zm./ oraz art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz.1240 ze zm./, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu, Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:
§ 1.
1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę 1 041 922,09 zł jak zał. Nr 1.

2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę 1 041 922,09 zł jak zał. Nr 2.
§ 2.

1. Po dokonanej zmianie jak w §1 ust.1-2 ustala się
w nowej wysokości:

1) plan dochodów budżetowych w kwocie – 136 904
502,30 zł
2) plan wydatków budżetowych w kwocie – 149 311
660,32 zł
3) plan przychodów budżetowych w kwocie – 17 871
456,02 zł
4) plan rozchodów budżetowych w kwocie – 5 464
298,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/110/11
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Uzasadnienie:
Rozdz. 60078
–
–

Zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem promesy z MSWiA z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
Zmniejszenie dochodów majątkowych do wysokości faktycznie udzielonych dotacji z MSWiA przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Rozdz. 75020
–

Zmniejszenie dochodów w związku z realizacją projektu „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych =
sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego”

Rozdz. 80120
–

Zwiększenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 80130
–
–

Zmniejszenie dochodów w związku z realizacją projektu „Z miłości do gór” w ramach programu „Młodzież
w działaniu” realizowanego przez ZST-I w Mszanie Dolnej – kwota 815,38 zł
pozostałe zmiany planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w jednostkach oświatowych

Rozdz. 80140
–
–

Zwiększenie planu dochodów w wys. 6 489,48 zł w związku realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
pozostałe zmiany planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w jednostkach oświatowych

Rozdz. 85403, 85410
–

zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w jednostkach oświatowych

Rozdz. 85411
–

zmniejszenie planu dochodów w związku z przesunięciem realizacji części zadania w ramach projektu „Modernizacja systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” na rok
2012
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40727 –

Poz. 6489
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/110/11
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Uzasadnienie:
–
–
–

Przeniesienie z działu 801 do 854 kwoty 20 259 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej,
Przeniesienie z działu 854 do 851 kwoty 4 000 zł z przeznaczeniem na remont w budynku Zespołu Szkół Nr 1
w Limanowej
Pozostałe zmiany w związku ze zmianą w planie dochodów.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
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UCHWAŁA NR XII/149/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), art. 18 ust. 2
pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z zm.) – Rada Miejska w Bieczu
uchwala, co następuje
§ 1. W Uchwale Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na 2011 rok za-

łącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik
do Uchwały Nr XII/149/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 roku
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 roku

Plan wydzielonych dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych jednostek
oświatowych na 2011 rok.
Nazwa jednostki
budżetowej

Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu
Zespół Szkół Nr 2 w Bieczu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie
Szkoła Podstawowa
w Racławicach
Szkoła Podstawowa
w Sitnicy
Gminne Przedszkole
w Bieczu

Klasyfikacja budżetowa
Dział
Rozdz.

801
801
801

80110
80101
80101

Stan środków pieniężnych na
początek
roku
0
0
0

Dochody
własne do
uzyskania
ogółem

Planowane
wydatki
ogółem

Stan środków pieniężnych na
koniec roku

4 300
10 000
18 900

4 300
10 000
18 900

0
0
0

801

80110

0

7 050

7 050

0

801

80101

0

9 000

9 000

0

801

80101

0

3 000

3 000

0

801

80101

0

3 000

3 000

0

801

80104

0

2 680

2 680

0

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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UCHWAŁA NR XII/159/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla
osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.),
art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze
zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.)
§ 1. Ustala się wzór informacji dla osób fizycznych:
a) o nieruchomościach i obiektach budowlanych jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) o gruntach jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały,
c) o lasach jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wzór deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie
mających osobowości prawnej , jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych , a także
jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
a) na podatek od nieruchomości jak załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały,
b) na podatek rolny jak załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały,
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c) na podatek leśny jak załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Biecza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/357/2009 Rady
Miejskiej w Bieczu z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek
nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także
jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
o gruntach i lasach dla osób fizycznych

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/159/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40735 –

Poz. 6491
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/159/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/159/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/159/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/159/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/159/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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UCHWAŁA NR XII/160/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), 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 ze zm.) - Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje :

podmioty udzielające tych świadczeń – 3,50 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej"
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Biecza.

§ 1. W uchwale Nr XLIV/500/2010 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

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

„4) od budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

6492

6493
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UCHWAŁA NR XV-125/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Łapsze Niżne przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst
jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./
Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielenia i rozliczenia dotacji
do przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Łapsze Niżne przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie,
a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zwanym dalej regulaminem, zgodnie
z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała XIX – 145/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Łapsze Niżne przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy: Helena Klimczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV-125/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Poz. 6493
2)

tryb udzielenia i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu Gminy Łapsze Niżne na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych zakładanych i prowadzonych
na terenie Gminy Łapsze Niżne przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

3)

wysokości stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których przepis ustawy określa stawkę
minimalną.

REGULAMIN

Ustalający tryb udzielenia i rozliczenia dotacji do
przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Łapsze Niżne przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Rozdział I
Przepisy ogólne

§2
1.

§1
1. Niniejsza uchwała reguluje:
1)

tryb udzielania i rozliczenia dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Łapsze Niżne
dla zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Łapsze Niżne przez podmioty inne
niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:
a)

przedszkoli publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi oraz
przedszkoli publicznych specjalnych,

b)

publicznych szkół podstawowych
oraz publicznych gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych
gimnazjów specjalnych, publicznych
szkół artystycznych oraz szkół przy
zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

c)

niepublicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi oraz
niepublicznych przedszkoli specjalnych,

d)

niepublicznych szkół podstawowych
o uprawnieniach szkół publicznych
oraz
niepublicznych
gimnazjów
o uprawnieniach szkół publicznych,
w tym z oddziałami integracyjnymi,
z wyjątkiem niepublicznych szkół
podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych,
niepublicznych szkół artystycznych
oraz szkół przy zakładach karnych,
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

e)

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż
szkoły wymienione pod lit. d, których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy,

f)

innych publicznych form wychowania przedszkolnego,

g)

innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego;

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)

ustawie bez bliższego określenia -należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.);

2)

dotacji -należy przez to rozumieć udzieloną z budżetu Gminy Łapsze Niżne na zasadach określonych w przepisach art. 80
lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwały dotacje, która jest "dotacją podmiotową"
w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.)
przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia szkoły
lub przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego, o statusie wskazanym w § 1 pkt 1 uchwały;

3)

podstawie obliczenia
przez to rozumieć:

dotacji

-należy

a) w przypadku dotacji dla przedszkola
publicznego -wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Łapsze Niżne, a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego -kwota przewidziana na
ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminy Łapsze
Niżne. W przypadku nieprowadzenia
przez Gminę Łapsze Niżne przedszkola samorządowego podstawą obliczenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego,
b) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej -wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Gminę Łapsze Niżne. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Łapsze
Niżne szkoły danego typu i rodzaju
podstawą obliczenia jest kwota prze-
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widziana na jednego ucznia szkoły
publicznej danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łapsze Niżne,
c) w przypadku dotacji dla przedszkola
niepublicznego -wydatki bieżące na
jednego ucznia ustalone w budżecie
Gminy Łapsze Niżne ponoszone na
działające na obszarze Gminy Łapsze
Niżne przedszkola publiczne, z tym, że
dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota
przewidziana dla ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez
gminę. W przypadku nie funkcjonowania na terenie Gminy Łapsze Niżne
przedszkola publicznego podstawą
obliczenia dotacji są wydatki bieżące
ponoszone w przeliczeniu na jednego
ucznia przez najbliższą gminę na
prowadzenie przedszkola publicznego;
d) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki –kwotę przypadającą na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Łapsze
Niżne,
e) w przypadku dotaci dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej –kwotę wydatków bieżących
ponoszonych przez Gminy Łapsze
Niżne na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych. W przypadku braku na terenie Gminy Łapsze Niżne szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą obliczenia dotacji są wydatki
bieżące w przeliczeniu na jednego
ucznia ponoszone przez najbliższą
gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,
f) w przypadku dotacji do innych publicznych form wychowania przedszkolnego –kwotę wydatków bieżących przewidzianych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Łapsze
Niżne,
g) w przypadku dotacji do innych niepublicznych
form
wychowania,
przedszkolnego - kwotę wydatków
bieżących ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Łapsze
Niżne,
h) w przypadku dotacji do publicznych
lub niepublicznych przedszkoli, szkół

Poz. 6493
podstawowych z przeznaczeniem na
wczesne
wspomaganie
rozwoju
dziecka -kwota przewidziana na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Łapsze Niżne;

4)

stawce dotacji -należy przez to rozumieć odpowiedni ułamek procentowy o którym mowa w § 3
ust 1 uchwały, stosowany do obliczenia dotacji
należnej na jednego ucznia przedszkola lub szkoły w sytuacji, gdy ustawa uzależnia wysokość tej
dotacji od przemnożenia podstawy obliczenia dotacji przez stawkę dotacji;

5)

dotacji należnej -należy przez to rozumieć łączną
kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na
rzecz przedszkola lub szkoły uprawnionej do dotacji, ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy
obliczenia dotacji przez ilość uczniów oraz dodatkowo, gdy przewiduje to ustawa, przez stawkę
dotacji ustaloną w § 3 ust.1 niniejszej uchwały;

6)

dotacji należnej na jednego ucznia -należy przez
to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia
przedszkola lub szkoły uprawnionej do dotacji
równą podstawie obliczenia dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną
wynikającą z pomnożenia podstawy obliczenia
dotacji przez stawkę dotacji z § 3 ust.1 niniejszej
uchwały;

7)

najbliższej gminie -należy przez to rozumieć tę
gminę, która ponosi wydatki budżetowe na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, co działająca
na terenie Gminy Łapsze Niżne i dotowana z budżetu Gminy Łapsze Niżne przedszkole lub szkoła
niepubliczna i zarazem gminie której granica
miejscowości stanowiącej siedzibę jej władz
znajduje się najbliżej, pod względem odległości
liczonej w linii prostej, od granicy Gminy Łapsze
Niżne;

8)

rachunku bankowym przedszkola lub szkoły należy rozumieć rachunek bankowy założony
przez osobę prowadzącą przedszkole lub szkolę,
który służy wyłącznie dla dokonywania operacji
finansowych związanych z prowadzeniem przedszkola lub szkoły dotowanej;

9)

rozliczeniu dotacji -należy przez to rozumieć
przedstawienie Gminie Łapsze Niżne niezbędnej
do ustalenia dotacji należnej na jednego ucznia
informacji określonej w § 8 ust.1 pkt 1 niniejszej
uchwały, którym to czynnościom towarzyszy
sprawdzenie prawidłowości ustalenia dotacji
przekazanej przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego) lub szkole dotowanej i ewentualne ustalenie wysokości zobowiązania Gminy
Łapsze Niżne z tytułu dopłaty na rzecz przedszkola lub szkoły, albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej na rzecz Gminy Łapsze Niżne w związku
z obowiązkiem przedszkola lub szkoły z tytułu
zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
albo zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
z jej przeznaczeniem;
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10) uczniu -należy przez to rozumieć ucznia szkoły lub
wychowanka przedszkola.

7)

na ucznia uczęszczającego do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego stawka dotacji wynosi 40 procent, który to
ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na
ucznia przemnaża się przez podstawę obliczenia dotacji określoną w art. 90 ust. 2d
ustawy i § 2 ust.1 pkt 3 lit. g uchwały;

8)

na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju przez publiczne lub niepubliczne
przedszkole, szkołę podstawową-stawka dotacji wynosi 100 procent, który to ułamek
w celu ustalenia dotacji należnej na dziecko
przemnaża się przez podstawę obliczenia dotacji określoną w przypadku publicznych
przedszkoli, szkół podstawowych w art. 80
ust. 2c ustawy i § 2 ust.1 pkt 3 litera h uchwały, a niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych w art.90 ust.1a ustawy i § 2 ust.1
pkt 3 litera h uchwały;

Rozdział II
Stawki dotacji
§3
1. Ustala się następujące obowiązujące na terenie
Gminy Łapsze Niżne stawki dotacji:
1)

na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego o którym
mowa w § 1 ust.1 pkt 1 lit. a. uchwały stawka dotacji wynosi 100 procent, który to
ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na
ucznia niepełnosprawnego przemnaża się
przez właściwą podstawę obliczenia dotacji
określoną w art. 80 ust.2 ustawy i § 2 ust.1
pkt 3 lit. a uchwały;

2)

na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c.
uchwały -stawka dotacji wynosi 100 procent,
który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia niepełnosprawnego przemnaża się przez właściwą podstawę obliczenia dotacji określoną w art. 90 ust. 2b ustawy
i § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c uchwały;

3)

4)

5)

6)

na ucznia, innego niż uczeń określony w pkt
2, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
lit. c. uchwały -stawka dotacji wynosi 75 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji
należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczenia dotacji określoną
w art. 90 ust.2b ustawy i § 2 ust.1 pkt 3 lit. c
uchwały;
na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki o której mowa w § 1
ust.1 pkt 1 lit. d. uchwały -stawka dotacji wynosi 100 procent, który to ułamek w celu
ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez podstawę obliczenia dotacji
określoną w art.90 ust.2a ustawy i § 2 ust.1
pkt 3 lit. d uchwały;
na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
innej niż szkoła z pkt 4 -stawka dotacji wynosi
50 procent, który to ułamek w celu ustalenia
dotacji należnej na ucznia przemnaża się
przez podstawę obliczenia dotacji określoną
w art.90 ust.3 ustawy i § 2 ust.1 pkt 3 lit. e
uchwały;
na ucznia uczęszczającego do innej publicznej formy wychowania przedszkolnego stawka dotacji wynosi 50 procent, który to
ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na
ucznia przemnaża się przez podstawę obliczenia dotacji określoną w art. 80 ust. 2b
ustawy i § 2 ust.1 pkt 3 lit. f uchwały;

2. Przy obliczeniu dotacji należnej na ucznia przedszkola lub szkoły nie wymienionego w ust.1, kwota dotacji zgodnie z ustawą, odpowiada podstawie
obliczenia dotacji.

Rozdział III
Tryb udzielenia dotacji
§4
1. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów
prowadzących działalność o której mowa w § 1
uchwały jest przedłożenie -w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku o udzielenie dotacji, z podaniem informacji o planowanej liczbie uczniów.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa
w ust.1 powinien zawierać następujące dane:
1)

nazwę wnioskodawcy i adres jego siedziby;

2)

datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola (innej publicznej formy wychowania przedszkolnego) lub
szkoły albo datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie niepublicznego przedszkola(niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego) lub niepublicznej szkoły do
ewidencji niepublicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Łapsze Niżne;

3)

datę rozpoczęcia działalności;

4)

planowaną ilość uczniów, którzy będą uczęszczać do publicznego lub niepublicznego przedszkola (innej publicznej lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego) bądź publicznej lub niepublicznej szkoły, do końca roku
budżetowego, na który udzielana jest dotacja
wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku publicznego lub niepublicznego przedszkola ilości uczniów niepełnosprawnych oraz
ilości uczniów nie będących mieszkańcami
Gminy Łapsze Niżne, a także wyodrębnieniem
w przypadku publicznego lub niepublicznego
przedszkola oraz publicznej lub niepublicznej
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szkoły podstawowej liczby dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju;
5)

nazwę banku i numer rachunku bankowego
publicznego lub niepublicznego przedszkola
(innej publicznej lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego) bądź publicznej lub
niepublicznej szkoły, na który będą przekazywane środki dotacji należnej.

Rozdział IV
Tryb rozliczenia dotacji
§8
1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym dla
przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły, o której mowa w § 1
uchwały, podlega rozliczeniu poprzez:

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

1) przedstawianie organowi dotującemu przez
osobę prowadzącą przedszkole (inną formę
wychowania przedszkolnego) lub szkołę informacji o faktycznej ilości uczniów według stanu
na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana
jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc
oraz o aktualności prawa do otrzymywania dotacji, składanej do dnia 10 każdego miesiąca,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pierwszej raty -według wzoru
jak załącznik nr 2 do regulaminu;

4. Wniosek o których mowa w ust. 1 winien być
przedłożony na dzienniku podawczym Urzędu
Gminy Łapsze Niżne.

§5
1. Po uzyskaniu wniosku o którym mowa w § 4 ust. 1
uchwały Wójt Gminy Łapsze Niżne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej uwzględnia kwoty dotacji wynikające z zasad określonych
w uchwale i ustawie o systemie oświaty.

2) przedstawianie organowi dotującemu przez
osobę prowadzącą przedszkole (inną formę
wychowania przedszkolnego) lub szkołę informacji, sposobie wykorzystania dotacji, składanej w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca, następującego po danym kwartale -według
wzoru jak załącznik nr 3 do regulaminu;

2. Środki na wypłaty dotacji zabezpiecza się w budżecie Gminy Łapsze Niżne.
3. O wysokości kwoty dotacji ustalonej na jednego
ucznia obowiązującej w danym roku Wójt Gminy
Łapsze Niżne informuje na piśmie osobę prowadzącą publiczne lub niepubliczne przedszkole (inną
formę wychowania przedszkolnego), szkołę do
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Łapsze
Niżne należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bądź
ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Łapsze
Niżne z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej
o różnice miedzy dotacją udzielona, a dotacja
należną na rok budżetowy.

§6
Dotacja roczna przekazywana będzie w 12 częściach
miesięcznych do dwudziestego piątego dnia każdego
miesiąca roku budżetowego następującego po roku
złożenia wniosku
o przyznanie dotacji, na rachunek bankowy wskazany
przez osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną
szkołę(przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego) po złożeniu informacji o faktycznej
liczbie uczniów. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2
do regulaminu,
§7
1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego
podstawy obliczania dotacji dla przedszkola (innej
formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły,
o których mowa w § 1 uchwały dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji rocznej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji
na kolejne miesiące danego roku.
2. O weryfikacji kwoty dotacji informuje się pisemnie
osobę prowadzącą publiczne lub niepubliczne
przedszkole (inną publiczną lub niepubliczną formę
wychowania przedszkolnego), szkołę do końca
miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.
3. Weryfikacja kwot dotacji następuje dwa razy
w roku-do 20 lipca za okres od stycznia do czerwca i do 20 grudnia za okres od lipca do grudnia

2. Nie przedłożenie informacji, o której mowa w § 8
ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały, bądź powzięcie przez Wójta Gminy Łapsze Niżne uzasadnionej informacji
o ustaniu prawa przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły do otrzymania
dotacji lub odmowa udostępnienia dokumentacji
zawierającej informacje o liczbie uczniów lub sposobie wykorzystania dotacji, stanowi podstawę do
wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji, o czym
powiadamia się niezwłocznie drogą pisemną osobę prowadzącą przedszkole lub szkolę dotowaną.
3. Ustanie przeszkody do otrzymania dotacji, o której
mowa w ust. 2 jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji należnej i wypłaty raty na kolejny
miesiąc roku budżetowego.

§9
1.

Przyjmuje się następujące zasady rozliczenia
dotacji udzielonych (przekazanych) w I i II półroczu roku budżetowego dla przedszkola (innej
formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły
dotowanej:
1.

wysokość wypłaconej dotacji dla szkoły
lub przedszkola (innej formy wychowania
przedszkolnego) w I półroczu roku budżetowego korygowana będzie z uwzględnie-
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niem danych z informacji określonej w § 8
ust. 1 pkt l uchwały oraz z uwzględnieniem
zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji
-w terminie do 25 lipca;
2.

kwota wyrównania dotacji należnej dla
przedszkola (innej formy wychowania
przedszkolnego) lub szkoły za I półrocze
roku budżetowego będzie powiększać raty
dotacji przekazywanej w II półroczu roku
budżetowego;

3.

kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości w I półroczu roku budżetowego
potrącona będzie z rat dotacji przekazywanych w II półroczu.

§ 10
1. Rozliczenie dotacji przekazanej w II półroczu roku
budżetowego i ostateczne rozliczenia dotacji przekazanej w roku budżetowym przez Gminy Łapsze
Niżne dokonywane jest w oparciu o informacje
urzędowe oraz dane określone w § 8 ust.1 pkt 1 i 2
uchwały do dnia 10 lutego roku następnego za dany rok budżetowy o czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą przedszkole(inną formę wychowania przedszkolnego) lub szkołę dotowaną.
2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Łapsze Niżne
z tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy
przedszkola lub szkoły do ostatniego dnia 28 lutego roku następnego, za dany rok budżetowy.
3. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Łapsze
Niżne kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji
w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych
z art. 145 ust. 5 i art. 190 ustawy powołanej z § 2
ust. 1 pkt 2 uchwały, podlega niezwłocznemu
wpłaceniu przez osobę prowadzącą przedszkole
lub szkołę na rachunek Urzędu Gminy Łapsze Niżne podany w piśmie wskazanym w ust. 1.
4. Podmiot, który w nowym roku budżetowym zakończył działalność w zakresie prowadzenia przedszkola(innej formy wychowania przedszkolnego)
lub szkoły, albo który na podstawie art. 145 ust. 6
i art. 190 ustawy wskazanej w § 2 ust.1 pkt 2
uchwały utracił prawo do otrzymywania dotacji,
na formularzu stanowiącym załącznik nr l do regulaminu przekazuje informację o faktycznej ilości
uczniów, którzy uczęszczali do przedszkola lub
szkoły w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji, a przypadku występowania "różnic" dokonuje
zwrotu dotacji na rachunek Urzędu Gminy Łapsze
Niżne wskazany w piśmie jak ust. 1, bądź otrzymuje ewentualną dopłatę do dotacji za rok poprzedni
na wskazany przez siebie rachunek. Sporządza rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 3 do regulaminu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania ostatniej części dotacji, nie później
jednak niż w dniu likwidacji.

Poz. 6493
Rozdział V
Tryb i zakres kontroli

§ 11
1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli pod
względem legalności i celowości oraz rzetelności
wykorzystania przekazywanych dotacji, a także
kontroli rzetelności dokumentacji związanej z liczbą uczniów.
2. W ramach czynności o których mowa w ust.1
dotujący dokonuje w szczególności:
1) kontroli zgodność ze stanem faktycznym przekazywanych informacji określonych we wniosku o udzielenie dotacji;
2) kontroli terminowości i zgodność przekazanych
mu informacji o stanie uczniów ze stanem faktycznym;
3) kontroli celowości wykorzystania dotacji
i zgodność ze stanem faktycznym przekazywanej mu informacji o sposobie wykorzystania dotacji -która przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola(innej
formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły
dla realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, jej zakresie, trybie i czasie trwania organ dotujący musi
powiadomić osobę prowadzącą przedszkole
(inną formę wychowania przedszkolnego) lub
szkolę na dwa dni przed terminem planowanej
kontroli.
4. Kontrolujący przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia organu dotującego, wraz
z ważnym dowodem osobistym.
5. Kontrolującym nie może być małżonek, krewny
i powinowaty osoby prowadzącej przedszkole(
innej formy wychowania przedszkolnego) lub
szkoły.
6. Kontrolujący może być wyłączony w razie
stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć
wpływa na bezstronność jego postępowania.
7. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce dotowanej.
8. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli w imieniu dotującego mają prawo do
wstępu do przedszkola(innej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły oraz w związku
z celem kontroli do wglądu do prowadzonej
przez tą placówkę dokumentacji organizacyjnej,
finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania, a także w związku z przyprowadzaniem
kontroli -do przetwarzania danych osobowych
uczniów tych placówek oraz żądać udzielenia
odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
9. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
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10. Zczynności kontrolnych sporządza się protokół
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym otrzymują kontrolowana
jednostka, Urząd Gminy Łapsze Niżne, i Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łasze Niżne.

12. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, wówczas protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotacje o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

11. Protokół powinien zawierać:

13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie wstrzymuje wydania wniosków
pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji
w trybie określonym w odrębnych przepisach.

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym
brzmieniu i jej adres,
2) wskazanie osoby prowadzącej,
3) imiona i nazwiska i stanowiska służbowe
osób przeprowadzających kontrolę,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu objętego kontrolą,
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowana jednostkę,
7) opis dokonanych ustaleń w trakcie kontroli,
8)

opis stwierdzonych nieprawidłowości
z uwzględnieniem ich przyczyn skutków,

9) opis dokumentacji,
10) informację o sporządzonych załącznikach
stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni od daty
jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co
do przyczyny tej odmowy,
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz
informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną
jednostkę, 13) podpisy osób kontrolujących
oraz przedstawiciela kontrolowanego.

14. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli,
15. Osoba kontrolowana może zgłosić Wójtowi
Gminy Łapsze Niżne w terminie 7 dni od dnia
podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia przyczyn co do ustaleń zawartych
w protokole,
16. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli
nieprawidłowości mających wpływ na prawo
lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Wójt Gminy Łasze Niżne
w terminie 14 dni od Daty podpisania protokołu
kieruje do kontrolowanej jednostki pisemne
wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu
całości lub części przekazanej dotacji,
17. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli
nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone
w ust 16, Wójt Gminy Łapsze Niżne kieruje do
jednostki kontrolowanej wnioski zmierzające do
ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.

§ 12 Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy
Łapsze Niżne możliwości dochodzenie zwrotu dotacji
i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na
zasadach z art. 145 i 146 oraz art. 190 ustawy powołanej w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy: Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR XV-127/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi
zmianami), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami),
art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U.
Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4
ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17 poz. 95
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łapsze Niżne
uchwala co następuje:
§ 1.
1) Ustala wzór formularza „Informacja o nieruchomościach” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Ustala wzór formularza „Informacja o gruntach”
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Ustala wzór formularza „Informacja o lasach” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Ustala wzór formularza „Deklaracja na podatek od
nieruchomości” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Ustala wzór formularza „Deklaracja na podatek
rolny” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.
6) Ustala wzór formularza „Deklaracja na podatek
leśny” stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej
uchwały.
ny.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gmi-

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII-136/07 Rady
Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40760 –

Poz. 6494
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV-127/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40761 –

Poz. 6494

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40762 –

Poz. 6494

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40763 –

Poz. 6494
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV-127/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40764 –

Poz. 6494

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40765 –

Poz. 6494

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40766 –

Poz. 6494
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV-127/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40767 –

Poz. 6494

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40768 –

Poz. 6494
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV-127/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40769 –

Poz. 6494

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40770 –

Poz. 6494

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40771 –

Poz. 6494
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV-127/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40772 –

Poz. 6494

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40773 –

Poz. 6494

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40774 –

Poz. 6494
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV-127/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40775 –

Poz. 6494

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
6494

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40776 –

Poz. 6495,6496

6495
6495

UCHWAŁA NR VI/64/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) Rada Gminy Pałecznica uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011 r.

Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q, do kwoty 63,00 zł
za 1 q.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

6495

6496
6496

UCHWAŁA NR VI/63/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 95, poz. 961)
i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.
z 2011 r. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Pałecznica
uchwala co następuje:
§ 1.
1) Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12
ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,

d) od autobusów
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/230/2010 Rady
Gminy w Pałecznicy z dnia 4.11.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40777 –

Poz. 6496
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/63/2011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7
Lp.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1
1,1
1,2
1,3
2

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

3
4,1
4,2

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY
w zł od 1 pojazdu
3
400,00
500,00
600,00
700,00
600,00
600,00
900,00

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/63/2011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 2
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY PAŁECZNICA w zł
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy zawieszei uznane za równoważne
nia osi
3
4

1
2
1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1,1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
600,00
1,2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
660,00
1,3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
726,00
1,4 nie mniej niż 15 ton i więcej
865,00
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2,1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
540,00
2,2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
594,00
2,3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
653,00
2,4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
718,00
2,5 nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
1059,00
2,6 nie mniej niż 25 ton i więcej
1059,00
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3,1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
687,00
3,2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
697,00
3,3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
1087,00
3,4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
1726,00
3,5 nie mniej niż 31 ton i więcej
1726,00

660,00
726,00
865,00
1307,00
594,00
653,00
718,00
1059,00
1645,00
1645,00
697,00
1087,00
1726,00
2560,00
2560,00
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40778 –

Poz. 6496
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/63/2011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 4
Lp.

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

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY PAŁECZNICA w zł od 1 pojazdu
Zawieszenie osi
Inne systemy zawiepneumatyczne
szenia osi
i uznane za równoważne
1
2
3
4
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
1,1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
700,00
770,00
1,2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
770,00
847,00
1,3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
847,00
960,00
1,4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1474,00
2023,00
1,5 powyżej 36 ton
1474,00
2023,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
siodłowy + przyczepa
2,1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1301,00
1798,00
2,2 nie mniej niż 36 ton i mniej 40 ton
1301,00
1798,00
2,3 nie mniej 40 ton i więcej
1798,00
2660,00
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VI/63/2011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6
Lp.

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

1
2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1,1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1,2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1,3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1,4 powyżej 36 ton
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2,1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2,2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2,3 nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
2,4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2,5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3,1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3,2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3,3 nie mniej niż 38 ton i powyżej

6496

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY PAŁECZNICA
w zł od 1 pojazdu
Zawieszenie osi
Inne systemy zawiepneumatyczne
szenia osi
i uznane za równoważne
3
4
600,00
660,00
726,00
799,00

660,00
726,00
799,00
880,00

540,00
640,00
887,00
887,00
1200,00

621,00
887,00
1348,00
1348,00
1774,00

707,00
707,00
984,00

984,00
984,00
1337,00
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40779 –

Poz. 6497,6498

6497
6497

UCHWAŁA NR VI/65/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
I.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; ze zm.) i art. 5, art. 15, art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
II.
(M.P. Z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Pałecznica
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pałecznica
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m²
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 hektara
powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od
1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
7,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7

§ 2.
Ustala się następujące stawki opłaty targowej
pobieranej dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy:
1) od sprzedaży z ręki koszów, wozów konnych
z pojazdów samochodowych w wysokości 5,00 zł
Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk
inkasentów, za pokwitowaniem odbioru na drukach
ścisłego zarachowania pobranych z Urzędu Gminy
którymi są.
1)
Anna Grądek
2)
Mieczysław Baran
3)
Jacek Kula
4)
Krzysztof Czapla
5)
Czesław Błaut
6)
Małgorzata Bujak
7)
Anna Marzec
8)
Andrzej Cieślik
9)
Barbara Nowakowska
10) Zbigniew Kłębek
11) Piotr Wleciał
12) Józef Kwiecień
13) Jan Bil
14) Wiesław Forma
III. Pobrane opłaty inkasent przekazuje do kasy Banku
Spółdzielczego
IV. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 40% sumy zainkasowanej opłaty.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/231/2010 Rady Gminy
w Pałecznicy z dnia 04.11.2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

6497

6498
6498

UCHWAŁA NR XVI/155/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na

wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40780 –

§ 1.
1) Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach
wyniesie:
Dochody
Przychody
Razem

98 574 911,39
17 023 272,00
115 598 183,39

Wydatki
Rozchody
Razem

104 449 003,39
11 149 180,00
115 598 183,39

Poz. 6498

§ 2. Przyjmuje się dochody w kwocie 2 273 223 zł
i wydatki budżetu na realizację zadań związanych
z ochroną środowiska w kwocie 2 489 827 jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
§ 3. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1
uchwały budżetowej o treści jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/155/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2011
DOCHODY

Dział
150

630

700

756

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

Przetwórstwo przemysłowe

4 920,00

0

- Dochody majątkowe

4 920,00

0

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 920,00

0

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 920,00

0

Turystyka

0

7 331,00

- Dochody bieżące

0

7 331,00

*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

0

7 331,00

Gospodarka mieszkaniowa

0

21 237,00

- Dochody bieżące

0

21 237,00

*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości

0

21 237,00

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

397 346,00

25 192,00

- Dochody bieżące

397 346,00

25 192,00

*Podatek od nieruchomości

397 346,00

0

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0

1 041,00

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0

3 000,00

*Wpływy z różnych opłat

0

4 500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

758

– 40781 –

Poz. 6498

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

0

16 651,00

Różne rozliczenia

0

45 000,00

- Dochody bieżące

0

45 000,00

*Wpływy z różnych dochodów

0

45 000,00

402 266,00

98 760,00

Razem

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/155/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2011
WYDATKI
Dział

Rozdział

150
15011

600
60016

630
63003

700
70095

750
75022

Nazwa
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
- Wydatki majątkowe
„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych
Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni
i Zakładach Tłuszczowych
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- Wydatki majątkowe
*Małopolski System Informacji Turystycznej
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
- Wydatki majątkowe
*Rewitalizacja Miasta Trzebinia etap I
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- Wydatki bieżące
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejszenia

Zwiększenia

6 150,00
6 150,00
6 150,00
6 150,00

0
0
0
0

6 150,00

0

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

0
0
0
0
0

0
0

7 331,00
7 331,00

0
0
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
0

7 331,00
7 331,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00

15 426,00
11 652,00

0
0

11 652,00
11 652,00

0
0

Dziennik Urzędowy
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75075

75095

852
85201

85212

85219

85295

– 40782 –

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ośrodki pomocy społecznej
- Wydatki bieżące
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem

Poz. 6498
774,00

0

774,00
774,00
774,00

0
0
0

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

0
0
0
0

89 261,00
23 487,00
23 487,00
23 487,00
5 987,00

0
0
0
0
0

17 500,00
6 986,00

0
0

6 986,00
6 986,00
6 924,00

0
0
0

62,00
51 321,00
51 321,00
200,00
51 121,00
9 800,00

0
0
0
0
0
0

41 321,00
7 467,00
7 467,00
7 000,00

0
0
0
0

467,00

0

358 837,00

55 331,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/155/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.

DOCHODY
Dział

Nazwa

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
dochody bieżące :

Plan na 2011 rok
2 273 223

2 273 223

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych

17

*Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 535

*Wpływy z różnych opłat
*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2 237 732
31 939

WYDATKI
Dział

Rozdział

854
85412

900

Nazwa
Edukacyjna opieka wychowawcza

127 754

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży

127 754

*Wydatki bieżące :

127 754

1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

127 754

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Plan na 2011 rok

127 754
2 362 073

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

985 873

*Wydatki bieżące:

737 873

1) dotacje na zadania bieżące
2) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

50 000
687 873
682 873

Dziennik Urzędowy
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Nazwa

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
*Wydatki majątkowe:
Dofinansowanie dla osób fizycznych do
przydomowych oczyszczalni ścieków
*Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na wykonanie
„Odwodnienia ul. Waryńskliego
i ul. Piaski w sołectwie Myślachowice”
*Wykonanie kanalizacji w ul. K. Żmirka
w Trzebini
90002

90004

90005

90006

Poz. 6498
Plan na 2011 rok
5 000
248 000
62 000
150 000

36 000

Gospodarka odpadami

159 360

*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

159 360
159 360

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

838 167

*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

838 167
838 167

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

49 883

159 360

838 167

*Wydatki bieżące:

5 105

1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

5 105
5 105

*Wydatki majątkowe
Dofinansowanie dla osób fizycznych do
instalowanych i ekologicznych urządzeń
grzewczych

44 778
44 778

Ochrona gleby i wód podziemnych
*Wydatki bieżące :

78 790
13 600

1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

13 600

*Wydatki majątkowe

65 190

13 600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
Dział
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Rozdział

90008

90095

Poz. 6498

Nazwa

Plan na 2011 rok

*Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie
z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia
pn. „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach
„Górka” w Trzebini”

65 190

Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

12 500

*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

12 500
12 500

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 500

Pozostała działalność

237 500

*Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

37 500
37 500
33 000

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 500

*Wydatki majątkowe
Kanalizacja sanitarna os. Słoneczna – etap II
w Trzebini

200 000
200 000

RAZEM

2 489 827
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/155/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy
I. Dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2011

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

1) Dotacje podmiotowe:

Wydatki
w zł
4 700 000

92109
- MGOKSiR
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

2480

1 412 892

921

92114

Kultura i ochrona

- Dwór Zieleniewskich
92114

2480

305 000

- Trzebińskie
Centrum
Kultury
92116

2480

1 382 108

- Biblioteki

2480

1 600 000

dziedzictwa narodowego

RAZEM

4 700 000

Dziennik Urzędowy
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2) Dotacje celowe:
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 690 234
750
Administracja
publiczna
801
Oświata i wychowanie

851
Ochrona zdrowia
852
Opieka społeczna
RAZEM
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa n zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

720
Informatyka

75023

2319

3 000

80101

2310

666

80104

2310

161 119

80110

2310

333

85154

2310

49 000

85295

2310

124 900
339 018

72095

2339

246

RAZEM

L.p.

Wyszczególnienie

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

246

Dział
600
Transport i łączność
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
RAZEM
010
Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział

Paragraf

60014

2710

Wydatki
w zł
100 000

75421

2710

49 000

90001

2710

50 000

199 000
01030

2850

RAZEM
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących

600
Transport i łączność
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 000
60004

2900

2 994 220

90095

2900

155 712

RAZEM
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

852
Pomoc społeczna

6 000

3 149 932
85212

2910

15 000

85213

2910

600
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procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

Poz. 6498
85214

2910

1 100

85216

2910

4 300

RAZEM

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

21 000

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
RAZEM

75405

3000

210 000

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

92114
- Trzebińskie
Centrum
Kultury

6220

RAZEM
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie

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

250 000

250 000

600
Transport i łączność
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60013

6300

200 000

60014

6300

1 120 000

75405

6300

25 000

80130

6300

1 000 000

85195

6300

20 000

90001

6300

150 000

RAZEM

L.p.

210 000

2 515 000

Dział

Rozdział

Paragraf

720
Informatyka

72095

6639

Wydatki
w zł
38

38
OGÓŁEM DOTACJE

11 390 234

UZASADNIENIE

– dział 756 o kwotę 397 346 zł z uwagi na korekty deklaracji podatkowych .

W dochodach dokonuje się zwiększenia planu na
kwotę 98 760 zł z tytułu wpływu środków ponad planowych, natomiast zmniejsza się dochody o kwotę 402 266
zł z tytułu korekty planu na zadaniu finansowanym ze
środków unijnych - dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 4 920 zł oraz w dochodach podatkowych

Zwiększenie dochodów i wydatków dziale 630
w kwocie 7 331 zł dokonuje się w związku z naliczoną
karą umowną z tytułu nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy na zakup, wykonanie i montaż mebli
i elementów aranżacyjnych dotyczących realizacji wy-
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Poz. 6498,6499

datków programu „Małopolski System Informacji Turystycznej”

Korekty budżetu dokonuje się z uwagi na zagrożenie w wykonaniu dochodów w roku 2011.

W wydatkach dokonuje się korekty wydatków
z uwagi na powstałe oszczędności o kwotę 310 837 zł
w działach :

Przeniesienia środków po stronie wydatków
w dziale 700 w wysokości 48 000 zł dokonuje się
w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji Rewitalizacja Miasta Trzebinia – etap I oraz prawidłowym
klasyfikowaniem wydatków inwestycyjnych.

- 150 – Przetwórstwo przemysłowe
- 600 – Transport i łączność
- 750 – Administracja publiczna
- 852 – Pomoc społeczna

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

6498

6499
6499

UCHWAŁA NR XVI/158/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 późn. zmianami ) oraz art.4 ust. 1 ustawy
z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami) na wniosek Burmi-

strza Miasta Trzebini Rada Miasta Trzebini uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebinia, które wynoszą
rocznie:
1) od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni

ich zakwalifi0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
wierzchni

od 1 ha po-

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni

4,33 zł

0,26 zł

2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m²

0,69 zł

powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej
21,37 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
riałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej

kwalifikowanym mate9,97zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej

4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni użytkowej

5,21 zł

3) od budowli lub ich części
a) stanowiących sieci wodno-kanalizacyjne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków, od ich wartości określonej art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
b) od pozostałych, od ich wartości określonej w art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

0,5 %
2%

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40789 –

Poz. 6499,6500

§ 2. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała nr XL/416/V/2009 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Trzebini.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
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UCHWAŁA NR XVI/159/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
późn. zmianami) oraz art.4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini Rada Miasta Trzebini uchwala, co
następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Trzebinia następujące stawki podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a)
b)
c)

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

756,00 zł
1 260,00 zł
1 480,00 zł

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton w zależności od
liczby osi:
a) dwie osie
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
13
14
15 i więcej

13
14
15

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznawanym
za równoważne
1 440,00 zł
1 440,00 zł
1 668,00 zł
1 704,00 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 740,00 zł
1 740,00 zł
2 496,00 zł
2 700,00 zł

b) trzy osie
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
17
19
21
23
25 i więcej

17
19
21
23
25

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub z zawieszeniem
jezdnych
uznawanym za równoważne
1 800,00 zł
2 628,00 zł
1 800,00 zł
2 628,00 zł
2 040,00 zł
2 628,00 zł
2 040,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 784,00 zł
2 628,00 zł
2 784,00 zł
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c) cztery osie i więcej
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
25
27
29
31 i więcej

25
27
29
31

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub z zawieszeniem
jezdnych
uznawanym
za równoważne
1 800,00 zł
2 748,00 zł
2 040,00 zł
2 904,00 zł
2 220,00 zł
2 904,00 zł
2 280,00 zł
2 904,00 zł
2 280,00 zł
2 904,00 zł

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t – 1 776,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi :
a) dwie osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągnik + naczepa, przyczepa)
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25
31
37 i więcej

18
25
31
37

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznawanym
za równoważne
1 044,00 zł
1 116,00 zł
1 200,00 zł
1 476,00 zł
1 500,00 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1 620,00 zł
1 620,00 zł
2 160,00 zł
2 244,00 zł
2 904,00 zł

b) trzy osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągnik + naczepa, przyczepa)
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
37
40 i więcej

37
40

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznawanym
za równoważne
1 596,00 zł
1 680,00 zł
1 920,00 zł

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2 244,00 zł
2 460,00 zł
2 904,00 zł

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton do mniej niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 720,00 zł.
6. Od naczepy lub przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego w zależności od liczby osi:
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a) jedna oś
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów (pojazd silnikowy + naczepa, przyczepa)
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25 i więcej

18
25

Stawka podatku
(w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznawanym
za równoważne
432,00 zł
432,00 zł
696,00 zł

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
720,00 zł
720,00 zł
1 008,00 zł

b) dwie osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (pojazd silnikowy + naczepa, przyczepa)
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
28
33
37
38 i więcej

28
33
37
38

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznawanym
za równoważne
900,00 zł
900,00 zł
1 116,00 zł
1 260,00 zł
1 260,00 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1 188,00 zł
1 212,00 zł
1 776,00 zł
1 980,00 zł
2 244,00 zł

c) trzy osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (pojazd silnikowy + naczepa, przyczepa)
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
37
38 i więcej

37
38

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznawanym
za równoważne
1 116,00 zł
1 260,00 zł
1 500,00 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1 740,00 zł
1 872,00 zł
2 088,00 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)
b)

mniejszej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 104,00 zł
2 076,00 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała XL/418/2009Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Trzebini.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
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UCHWAŁA NR XVI/160/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 późn. zmianami), art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art.4
ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami) na wnioprzy sprzedaży z wózka, ręki, kosza, wiadra

sek Burmistrza Miasta Trzebini Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się na terenie Gminy
Trzebinia dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 10 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:
4,00 zł

przy sprzedaży na placu za 1 m² pod stoiskiem – straganem

10,00 zł

przy sprzedaży z samochodu osobowego

10,00 zł
10,00 zł

przy sprzedaży ze stołu, ławki za 1 mb
32,00 zł
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep o ładowności do 1,5 t
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep o ładowności powyżej 1,5 t
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł.

52,00 zł

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuje
się stawkę wyższą.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała LI/565/2010Rady Miasta Trzebini z dnia
29 października 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej oraz Uchwała Rady Miasta Trzebini z dnia 22 grudnia 2000r. nr XXVIII/309/III/2000
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze
inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia
wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.

§ 10. W uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2008r. nr XXIII/238/V/2008 skreśla się § 2.

§ 6. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się
Usługi Komunalne „Trzebinia” sp. z o.o.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym
mowa w § 6, za pobór opłaty targowej w wysokości 10%
pobranych kwot.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia2012 r.

§ 8. Wyznacza się termin płatności dla inkasenta
opłaty targowej do 7 dnia włącznie, następującego po
pobraniu opłaty.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana sprzedaż.
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UCHWAŁA NR XVI/161/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6 a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
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zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200.poz 1682)
oraz art.4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.
zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini
Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W zakresie wzorów informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny: określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach (IN-1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:
a) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały,
b) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) zgodnie z załącznikiem 3 do
uchwały,
c) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości(ZN2/B)zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały,
3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolnego:
a) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR
– 1) zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
b) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - Dane o nieruchomościach rolnych
(ZR -1/A) zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały,

Poz. 6502
c) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)zgodnie
z załącznikiem 7 do uchwały,

4. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśnego:
a) określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1) zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
b) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - Dane o nieruchomościach leśnych
(ZL-1/A) zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały
c) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym(ZL-1/B) zgodnie z załącznikiem 10 do uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc Uchwała XII/117/V/2007Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2007r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego, Uchwała IV/23/VI/2011Rady Miasta
Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian
w uchwale XII/117/V/2007Rady Miasta Trzebini z dnia
28 września 2007r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania z dniem 1 stycznia2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj
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Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40815 –

Poz. 6502
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/161/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40816 –

Poz. 6502

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40817 –

Poz. 6502
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVI/161/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40818 –

Poz. 6502
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVI/161/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40819 –

Poz. 6502,6503

6502

6503
6503

UCHWAŁA NR XIV/100/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
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 późn. zm./
Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zawoja na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 i 2
Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi
25.903.337,28 zł
w tym:
dochody bieżące 24.741.996,11 zł
dochody majątkowe 1.161.341,17 zł
Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi
28.573.486,28 zł
w tym:

wydatki bieżące 24.209.463,11 zł
wydatki majątkowe 4.364.023,17 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2.1 Wydatki majątkowe w Budżecie Gminy Zawoja na
2011 r. do Uchwały Budżetowej Nr V/25/2011 z dnia
31 stycznia 2011 r. według załącznika Nr 3 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6503
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6503
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6503

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6503
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40824 –

Poz. 6503

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
6503

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40825 –

Poz. 6504,6505

6504
6504

UCHWAŁA NR XIV/101/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 i art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 1. Ustala się treść załącznika Nr 4 do Statutu
Gminy Zawoja w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
7. Zespół Szkół w Skawicy – jednostka budżetowa

Załącznik
do uchwały Nr XIV/101/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne –
jednostka budżetowa
9. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop – jednostka budżetowa

A Gminne jednostki organizacyjne

10. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawoi Gołynia – jednostka budżetowa

1. Urząd Gminy Zawoja – jednostka budżetowa
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi jednostka budżetowa

B Gminne instytucje kultury

3. Gminny Zespół Oświaty w Zawoi- jednostka budżetowa

1. Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Zawoi

4. Świetlica Środowiskowa w Zawoi /placówka opiekuńczo – wychowawcza/- jednostka budżetowa

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

5. Zespół Szkół w Zawoi Centrum – jednostka budżetowa

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

6. Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej – jednostka budżetowa
6504

6505
6505

UCHWAŁA NR XIV/106/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz.
984/ art. 5, art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity /Dz. U.
z 2010r., Nr 95, poz. 613/ oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. z 2001r.
Nr 46 poz. 499 /Dz. U. 2010 r., Nr 17, poz.95 j. t./ Rada
Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości za 1m² powierzchni użytkowej wynoszą rocznie:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz od
garaży
znajdujących
się
w tych
budynkach
w wysokości 0,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
2.

Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż

rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w wysokości 14,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 10,24 zł
od 1m² powierzchni użytkowej.
4. Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń w wysokości 4,45 zł od 1m² powierzchni
użytkowej.
5. Od pozostałych budynków lub ich części nie mieszczących się w kategoriach wymienionych w pkt. 1- 4 .
a) od budynków lub ich części na potrzeby instytucji
użyteczności publicznej nie prowadzących działal-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

b)
c)
d)

e)

– 40826 –

ności gospodarczej w wysokości 6,26 zł od 1m²
powierzchni użytkowej
od garaży wolnostojących (poza budynkiem mieszkalnym) 3,99 zł od 1m² powierzchni użytkowej
od budynków letniskowych zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez osoby fizyczne 7,36 zł
od 1m² powierzchni użytkowej
od budynków zajętych na pomieszczenia własne
gospodarcze przez osoby fizyczne na gruntach innych niż rolnicze 3,66 zł od 1m² powierzchni użytkowej
budynki pozostałe 6,09 zł - od 1 m ² powierzchni
użytkowej.

6. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
7. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków w wysokości 0,60 zł od 1m² powierzchni .
8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1ha
powierzchni.
9. Od pozostałych gruntów nie wymienionych w punktach 7 i 8 w wysokości 0,21 zł od 1m² powierzchni.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki, grunty i budowle służące do zbiorowego
poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, za wyjątkiem budynków i gruntów zajmowanych na cele
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
innej niż zaopatrzenie w wodę.

Poz. 6505,6506

runkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność
gospodarcza.
W przypadku gdy w części budynku lub gruntu prowadzona jest działalność gospodarcza to tej części
budynku lub gruntu zwolnienie nie dotyczy.
3. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
na cele ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa
i porządku publicznego pod warunkiem, że nie jest
w nich prowadzona działalność gospodarcza.
W przypadku gdy w części budynku lub gruntu prowadzona jest działalność gospodarcza, to tej części
budynku lub gruntu zwolnienie nie dotyczy.
4. Lokale użytkowe wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żywienia w szkołach
i innych budynkach przeznaczonych na działalność
edukacyjną.
5.

Grunty sklasyfikowane
i budynków jako drogi – dr.

w ewidencji

gruntów

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 4. Traci moc prawną Uchwała Nr LII/334/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie wysokości stawek podatkowych podatku od
nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawoja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

2. Budynki lub ich części oraz grunty służące do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, pod wa6505

6506
6506

UCHWAŁA NR XIV/108/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
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 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku art. 6a
ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) , art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. ,Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143,
poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 z późn.
zm.) uchwala się co następuje Rada Gminy Zawoja
uchwala co następuje:

§1
1. Ustala się wzór formularza : Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego dla
osób fizycznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
2. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
od nieruchomości zgodnie załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
3. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
od nieruchomości dla podatników korzystających
ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały.
4. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
od nieruchomości dla podatników korzystających
ze zwolnień na mocy uchwały Rady Gminy Zawoja

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40827 –

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
rolny zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
leśny zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 3. Traci moc prawną Uchwała Nr XLII/242/2009
r. Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009 r.

Poz. 6506

w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40829 –

Poz. 6506

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40832 –

Poz. 6506
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40837 –

Poz. 6506

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40839 –

Poz. 6506

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580
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Poz. 6506
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40841 –

Poz. 6506

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 580

– 40842 –

Poz. 6506,6507,6508
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UCHWAŁA NR XIV/110/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 24
ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu
ścieków /Dz. U. z 2001r Nr 72 poz. 747./, Rada Gminy
Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się stawki za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:
1. Dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej na terenie Gminy Zawoja:

Wyszczególnienie
I grupa taryfowa –gospodarstwa domowe
II grupa taryfowa – pozostali odbiorcy

Jednostka miary
zł/m3
zł/m3

Cena wody netto
4,10
4,10

2. Dla dostawców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy Zawoja
Wyszczególnienie
I grupa taryfowa –gospodarstwa domowe
II grupa taryfowa – pozostali odbiorcy
3. Miesięczne stawki opłaty abonamentowej, przypadające na jednego odbiorcę zaliczanego do I i II kategorii odbiorców pobierających wodę i dostawców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej, ustala
się na kwotę 3,10 zł.
4. Ustalone taryfy i stawki nie zawierają podatku od
towarów i usług /VAT/. Podatek VAT będzie naliczany
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednostka miary
zł/m3
zł/m3

Cena ścieków netto
13,50
13,50

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 01 stycznia 2012r.
do dnia 31 grudnia 2012r.
6507
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UCHWAŁA NR XIV/112/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIV/299/2006r. z dnia 18 maja 2006r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
Na podstawie art.4 ust 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1. W §10 ust.1 załącznika do powyższej uchwały
zmienić pkt c, który uzyskuje treść:
c) ze zbiorników bezodpływowych w trybie uniemożliwiającym rozkład nagromadzonych odpadów i ich
przepełnienie- nie rzadziej niż raz na rok, przy minimalnym wskaźniku nagromadzenia ścieków
2,5 m3/osobę *rok. Właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do udokumentowania w formie
umowy korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub

opróżniania zbiorników bezodpływowych. Dowody
uiszczenia opłat za odbiór odpadów i opróżnianie
zbiorników bezodpływowych należy przechowywać
przez okres roku.
§ 2. W §7 załącznika do powyższej uchwały zmienić
ust 2, który uzyskuje treść:
2. Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w worki
na odpady segregowane i niesegregowane oraz odbioru tych odpadów zobowiązani są przedsiębiorcy
posiadający zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Worki winny
być wydawane w liczbie odpowiadającej minimalnym
ilościom odpadów komunalnych wytworzonych
w ciągu roku. Zaopatrzenie w worki nie może być uzależnione od spełnienia przez właściciela nieruchomości dodatkowych warunków, w szczególności od ter-
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minowego uiszczania opłat z tytułu zawartych z przedsiębiorstwem umów. Wydawanie worków może odbywać się kwartalnie.

w tym minimalną ilość odpadów komunalnych
nieposegregowanych 0,11 m³ (110 litrów)
e) zakłady drzewne, warsztaty stolarskie i mechaniczne - 0,48 m³ (480 litrów)/zakład *rok

§ 3. W §9 załącznika do powyższej uchwały zmienić
ust 4, który uzyskuje treść:

w tym minimalną ilość odpadów komunalnych
nieposegregowanych 0,24 m³ (240 litrów)

4. Ustala się minimalną ilość odpadów komunalnych
od:

f) domy wczasowe, kwatery prywatne, gospodarstwa
agroturystyczne – 0,22 m³ (220 litrów)/ 1 miejsce
noclegowe *rok
w tym minimalną ilość odpadów komunalnych nieposegregowanych 0,11m³ (110 litrów)
g) domki letniskowe i inne czasowego zamieszkiwania
- 1,2 m³ (1200 litrów)/ domek *rok

a) Gospodarstwa domowe zamieszkałe przez:
1 osobę -0,36 m³ (360 litrów) /rok
w tym minimalną ilość odpadów komunalnych
nieposegregowanych od 1 osoby 0,18 m³ (180 litrów).
Wskaźnik nagromadzenia zwiększa się w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.
b) obiekty handlowe i usługowe - 0,034 m³ (34 litry)/m² powierzchni *rok
w tym minimalną ilość odpadów komunalnych
nieposegregowanych 0,017 m³ (17 litry)
c) lokale gastronomiczne - 0,058 m³ (58 litry)/1 miejsce *rok

Poz. 6508,6509

w tym minimalną ilość odpadów komunalnych nieposegregowanych 0,6 m³ (600 litrów)
§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały nie podlegają zmianie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

w tym minimalną ilość odpadów komunalnych
nieposegregowanych 0,029 m³ (29 litry)

Przewodniczący Rady
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d) urzędy, pomieszczenia biurowe - 0,22 m³ (220 litrów)/1 zatrudnionego *rok
6508
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UCHWAŁA NR XIV/113/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: określenia
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15; art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
w związku z art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/tj. 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 -z późn. zm./ Rada
Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

odpowiadającej minimalnym ilościom odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku. Zaopatrzenie
w worki nie może być uzależnione od spełnienia przez
właściciela nieruchomości dodatkowych warunków,
w szczególności od terminowego uiszczania opłat
z tytułu zawartych z przedsiębiorstwem umów. Wydawanie worków może odbywać się kwartalnie.

§ 1. W § 1 załącznika nr 1 do powyższej uchwały
zmienić punkt 3, który otrzymuje brzmienie: pkt 3.
Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić właścicielowi
nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór
odpadów komunalnych worki, pojemniki i kontenery
w ilości zapewniającej odbiór odpadów z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zawoja. Obowiązkiem
przedsiębiorcy jest zaopatrzenie wszystkich właścicieli
nieruchomości, z którymi zawarł umowę w zakresie
odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych,
w oznakowane worki na odpady komunalne, w liczbie

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie podlegają zmianie.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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UCHWAŁA NR XIV/114/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2012.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i ust 15 oraz art. 40
ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 6
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach /tj. 2005r. Dz. U. Nr 236,
poz. 2008- z póź. zm. / Rada Gminy Zawoja uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Ustalić górną stawkę opłat za usuwanie stałych nieposegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości na 150 zł (brutto) za 1m3.
2. Ustalić górną stawkę opłat za usuwanie stałych posegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości na 50 zł (brutto) za 1m3.
§ 2.

3. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych
usług związanych z dostępem do zbiorników bezodpływowych ustalona będzie dodatkowa kwota po
negocjacji wg. cennika podmiotu uprawnionego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/15/2010Rady Gminy
Zawoja z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
w roku 2011.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012r.

1. Ustala się 100 zł (brutto) za jednorazową usługę usunięcia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o kubaturze do 2,5 m3.

Przewodniczący Rady
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2. Powyżej pojemności 2,5 m3 ustala się górną stawkę
opłat za usuwanie 1 m3 nieczystości płynnych ze
zbiorników bezodpływowych w kwocie 40 zł (brutto).
6510
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UCHWAŁA NR XIV/107/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja 2012 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. 2010 Nr 95 poz. 613 )
Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:

d) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

4. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Zawoja
Nr LII/335/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku
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w sprawie wysokości stawek w podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zawoja

Poz. 6511

wództwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012 r.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt.
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.
4.1
4.2
4.3

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów do
7 ton i 7 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów
powyżej 7 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton
i poniżej 12 ton
Autobusy do 15 miejsc siedzenia
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia od 16 do 29 miejsc
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

Stawki pojazdu obowiązujące od jednego
pojazdu.
3
450,00
700,00
1000,00
1500,00
1500,00
1000,00
760,00
760,00
1510,00
Przewodniczący Rady
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1. samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2. samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

Stawki obowiązujące od jednego pojazdu
Zawieszenie osi pneumatycz- Inny system zawieszenia
ne i uznane za równoważne
osi
3
4
1718,00
1718,00
1773,00
1829,00

1829,00
1829,00
1884,00
1995,00

1330,00
1718,00
1773,00
1773,00
1884,00
1884,00

1496,00
1773,00
1884,00
1884,00
2052,00
2052,00

1442,00

1551,00
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3.2
3.3
3.4
3.5
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nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i więcej

Poz. 6511
1829,00
1884,00
1940,00
2052,00

1995,00
2052,00
2671,00
2716,00
Przewodniczący Rady
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy
Lp.

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

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE od jednego pojazdu
Zawieszenie osi pneumaInny system zawieszenia
tyczne i uznane za równoosi
ważne
1
2
3
4
1. ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1330,00
1442,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1552,00
1663,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1552,00
1663,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1773,00
2111,00
1.5 Powyżej 36 ton
1829,00
2217,00
2. ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1385,00
1940,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1940,00
1995,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2106,00
2776,00
Przewodniczący Rady
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)
Zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+pojazd silnikowy
1
2
1. przyczepy i naczepy o I osi i DMC
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4 Powyżej 36 ton
2. przyczepy i naczepy o II osiach i DMC
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE od jednego pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inny system zawieszenia
i uznane za równoważne
osi
3

4

665,00
720,00
776,00
776,00

720,00
776,00
886,00
886,00

943,00
1163,00
1275,00

1053,00
1275,00
1442,00
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2.4 Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3. przyczepy i naczepy o III osiach o DMC
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej
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1330,00
1442,00

1552,00
1884,00

1219,00
1330,00
1552,00

1330,00
1442,00
1663,00
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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