DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 581

Kraków, dnia 13 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
6512

–

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

40852
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–
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–

–

–
–

–

–
–
–
–

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

40853

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012 roku

40854

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra

40855

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie
Gminy Dobra

40855

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Dobra

40885

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra

40886

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na
lata 2011 - 2020

40887

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

40893

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych

40894

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

40897

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian
budżetu.

40897

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

40903
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Poz. 6512

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

40930

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

40931

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na
rok 2012

40932

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

40933

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok

40957

Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice,
Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca

40967

Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach

40968

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania
Imienia oraz posiadania Sztandaru Gimnazjum w Lisiej Górze

40968

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lisiej Górze

40969

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie powołania Domu „Pogodna Jesień” dla Osób w Podeszłym Wieku w Lisiej Górze

40971

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze

40971

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

40973

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

40978

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr X/158/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim

40978

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

40979

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

40980

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

40984
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Poz. 6512

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

41017

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 lutego 2011 r.

41017

Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach

41032

Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/111/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego.

41034

Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości

41034

Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

41034

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Gmina Sucha Beskidzka

41039

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie opłat
za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

41040

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

41041

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rabie
Wyżnej, stanowiącego organ jednostki organizacyjnej Gminy Raba Wyżna, do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu zadań wynikających z ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r.,
Nr 45, poz. 235)

41043

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno
– Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu

41044

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

41044

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz

41047

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz

41050

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz

41057

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

41063

Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

41083

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

41083
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Poz. 6512

Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

41098

Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

41098

Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian uchwały
budżetowej na 2011 rok

41100

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

41102

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na rok 2011

41104

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok

41106

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr IX/64/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

41109

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego

41110

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011 rok

41126

6512
6512

UCHWAŁA NR IX/75/2011
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się sposób konsultowania z radą pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na
terenie Powiatu Proszowickiego w zakresie projektów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza się z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
i uwag podmiotów, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, w sprawie poddanej konsultacji.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się poprzez:

1. podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Powiatu Proszowickiego www.proszowice.upow.gov.pl ,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Proszowicach oraz w siedzibie Starostwa na
tablicy ogłoszeń, informacji o rozpoczęciu konsultacji,
w której wskazane będą:
a) cel konsultacji;
b) przedmiot konsultacji;
c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji albo
datę spotkania konsultacyjnego;
d) formę przeprowadzenia konsultacji;
e) wskazanie komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego odpowiedzialnej za przeprowadzenie
konsultacji.
2. przekazanie informacji wymienionej w § 3 pkt 1 radzie
pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia
w Powiecie Proszowickim.
§ 4.
1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej
z następujących form:
a) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami rady
działalności pożytku publicznego lub organizacji

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40853 –

pozarządowych
i podmiotów
wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Proszowickiego;
b) wyrażenia pisemnej opinii;
c) wypełnienia ankiety;
d) w formie elektronicznej.
2. Dopuszcza się łączenie kilku form konsultacji.
§ 5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w niniejszej uchwale, a ich wyniki nie są wiążące.

Poz. 6512,6513

b) termin konsultacji;
c) cel i przedmiot konsultacji;
d) podmioty biorące udział w konsultacjach;
e) zgłoszone opinie i uwagi.
2. Zarząd Powiatu Proszowickiego podejmuje decyzję
o uwzględnieniu zgłoszonych opinii i uwag w projekcie aktu prawa miejscowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 6.
1. Po zakończeniu konsultacji sporządzane jest sprawozdanie, które zawiera:
a) formę przeprowadzonych konsultacji;

Przewodniczący Rady Powiatu
Elżbieta Grela

6512

6513
6513

UCHWAŁA NR XVI/132/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami: Dz.U. 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz.U. 2002 r.
Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153. poz. 1271 ; Nr 214,
poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167,
poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175,
poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241;
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 40,
poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 1117, poz. 679; Nr 134, poz. 777;
Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz.1281; r. Nr 149, poz. 887),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.
1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, poz. 171,
Nr 1016) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. 2011 Nr 95
poz. 961), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Dobra uchwala - co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra:
1) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,19 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego –
0,16 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 12,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 7,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,88 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
- zajmowanych sezonowo w celach wypoczynku i rekreacji – 7,23 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- nie wymienionych wyżej – 3,88 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub
leśna – 2 % ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Dobra oraz Uchwała Nr VI/49/11 Rady
Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany
Uchwała Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia
28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości
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stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Dobra.
§ 3. Wykonanie niniejszej Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dobra.

Poz. 6513,6514

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

6513

6514
6514

UCHWAŁA NR XVI/133/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn.. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r.
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r.

Nr 127 poz. 886,ze zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.
z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Dobra
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie
Dobra w następującej wysokości:
1) Stawki opłaty za 1 m3 wody.
Woda brutto
1m3

Grupa taryfowa
I. Grupa taryfowa
a) gospodarstwa domowe,
b) pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów bytowych i gospodarczych,
II Grupa taryfowa:
a) odbiorcy wody zużywający wodę do celów przemysłowych - gastronomia, pieczarkarnie,
ubojnie, piekarnie.

1,50 zł

1,90 zł

2) Stawki opłaty abonamentowej miesięcznie od punktu „za wodomierz”.
Lp.
1
2
3
4

Średnica wodomierza w mm
Wodomierz 15-20 mm
Wodomierze 25-30mm
Wodomierze powyżej 30 mm
Rozliczenie ryczałtowe

Stawka opłaty w zł brutto
1,40 zł
2,90 zł
7,00 zł
1,40 zł

3) Stawki opłaty za 1 m3 ścieków:
Grupa taryfowa
I. Grupa taryfowa
a) gospodarstwa domowe,
b) pozostali dostawcy ścieków wprowadzający do kanalizacji zbiorczej wody zużyte na cele
bytowe i gospodarcze,
II Grupa taryfowa:
a) dostawcy ścieków odprowadzający ścieki z działalności przemysłowej - gastronomia,
pieczarkarnie, piekarnie
III Grupa taryfowa
a) dostawcy ścieków odprowadzający ścieki z działalności przemysłowej - uboju zwierząt

Ścieki brutto
1m3
1,60 zł

3,30 zł
4,10 zł

4) Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
w związku z ograniczonymi możliwościami oczyszczania ścieków przemysłowych.
Rodzaj opłaty

Stawka opłaty
w zł brutto

Stawka opłaty za każdy 1 m3 ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych powyżej ilości ustalonych dostawcy w warunkach wprowadzania lub umowie.

8,20 zł
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Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalonych dostawcy w warunkach wprowadzania lub umowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra.

0,041 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

6514

6515
6515

UCHWAŁA NR XVI-134/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Dobra
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1. Za odbieranie odpadów komunalnych nie segregowanych:
1) 6,00 zł brutto miesięcznie od osoby fizycznej,
2) 1,00 zł brutto miesięcznie za 1m2 powierzchni
użytkowej pod prowadzoną działalnością gospodarczą, pieczarkarską osób fizycznych osób
prawnych i jednostek organizacyjnych do 100 m2,
powyżej 100 m2 za każdy następny 1m2 – 0,20 zł.
2. Za odbieranie z gospodarstw domowych raz miesiącu
odpadów komunalnych nie segregowanych, gdy
właściciel nieruchomości prowadzi selekcję odpadów,
a) za pojemnik 0,08 m3 brutto: 6,60 zł
b) za pojemnik 0,12 m3 brutto: 8,50 zł
c) za pojemnik 0,24 m3 brutto 19,50 zł

d) za jeden worek 0,12 m3 brutto: 7,50 zł
3. Za odbieranie z gospodarstw domowych dwa razy
miesiącu odpadów komunalnych nie segregowanych, gdy właściciel nieruchomości prowadzi selekcję odpadów,
a) za dwa pojemniki 0,12 m3 brutto: 19,50 zł
b) za dwa worki 0,12 m3 brutto: 17,50 zł
Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określonych w niniejszej uchwale, mają właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobra
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobra
Nr XXIV/274/09 z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie
ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów
komunalnych świadczone przez Gminę Dobra.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

6515

6516
6516

UCHWAŁA NR XVI/139/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących
na terenie Gminy Dobra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Dz.U. 2002 r. Nr 62 poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153. poz. 1271 ; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.

Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759;
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157,
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poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146;
Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 1117, poz. 679; Nr 134,
poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; r. Nr 149,
poz. 887) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zmianami: Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami: Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,
Nr 226, poz. 1475) i 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 2006 r. Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy
Dobra uchwala – co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”
(ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:

Poz. 6516

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów
deklaracji oraz informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – obowiązujących na terenie Gminy Dobra.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40857 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1)

Dziennik Urzędowy
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– 40858 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40859 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40860 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40861 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40862 –

Poz. 6516

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40863 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40864 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (ZN-1/A)

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6516
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH (ZN-1/B)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40866 –

Poz. 6516

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40867 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40868 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40869 –

Poz. 6516

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40870 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40871 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40872 –

Poz. 6516

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40873 –

Poz. 6516

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40874 –

Poz. 6516

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40875 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40876 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (ZR-1/A)

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40877 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM (ZR-1/B)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40878 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40879 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40880 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40881 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/139/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40882 –

Poz. 6516

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40883 –

Poz. 6516
Załącznik Nr 11
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ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (ZL-1/A)
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UCHWAŁA NR XVI.140.2011
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów
i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172
z późn. zm.) Rada Gminy Dobra uchwala - co następuje:
§ 1. Ustala się następujące, minimalne stawki opłat
za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra.
1) Za 1 m2 gruntu zajętego na prowadzenie działalności
handlowej - miesięcznie netto 4,78 zł
2) Za 1 ar gruntu na działalność rolniczą oddalonego od
terenów zabudowanych rocznie netto - 0,83 zł
3) Za 1 ar gruntu rolnego (działki przydomowe) – rocznie netto 5,94 zł
4) Za 1 m2 gruntu zajętego pod garaż wybudowany
przez lokatora - miesięcznie netto 1,32 zł
5) Dzierżawa gruntu oznaczonego dz.ewid.371 obręb
Wola Skrzydlańska – Beskidzkie Stacje Narciarskie
Spółka z o.o. – rocznie netto 267,30 zł
6) Za wynajem 1 m2 lokalu powierzchni użytkowej–
miesięcznie netto:
a) lokalu użytkowego 6,60 zł
b) garażu murowanego stanowiącego odrębny budynek 2,48 zł
c) garażu o konstrukcji drewnianej lub metalowej
1,65 zł
d) garażu wydzielonego jako część budynku mieszkalnego murowanego 2,15 zł
6517

7) Za dzierżawę stacji przekaźnikowej I i II programu
TV - miesięcznie netto 1.650,00 zł
8) Za każde urządzenie do odbioru telefonii komórkowej zainstalowane na stacji przekaźnikowej
netto 1.200,00 zł
9) Za wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w budynkach szkolnych na zajęcia sportoworekreacyjne z wyjątkiem młodzieży uczącej się z terenu Gminy Dobra;
a) powierzchnia użytkowa do 30 m2 - 8,25 zł
b) powierzchnia użytkowa 31 m2 - 60 m2 - 16,50 zł
c) powierzchnia użytkowa powyżej 60 m2 - 33,00 zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIX-357/10 z dnia
28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości
minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra i Uchwała
Nr II-12/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLIX-357/10 Rady Gminy Dobra
z dnia 28 października 2010 r.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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UCHWAŁA NR XVI-141/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40
ust. 1, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze
zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P Nr 95 poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 962 ), art. 4 ust. 1 i art.13,
pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity z 2011 roku; Dz.U. Nr 197, poz. 1172 ze
zmianami) Rada Gminy Dobra - uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra w wysokości określonej
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Dobra.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/272/09 Rady
Gminy Dobra z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Dobra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
Załącznik
do uchwały Nr XVI-141/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 800,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton - z tym, że
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa się
następujące stawki:
A dla pojazdu posiadającego dwie osie o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i mniej niż 13 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 996,00 zł
b) inne - 1020,00 zł
2) nie mniej niż 13 i mniej niż 14 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1020,00 zł
b) inne - 1032,00 zł
3) nie mniej niż 14 i mniej niż 15 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1032,00 zł
b) inne - 1044,00 zł
4) nie mniej niż 15 i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 1044,00 zł
b) inne - 1360,00 zł
B dla pojazdu posiadającego trzy osie o dopuszczalnej
masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i mniej niż 17ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1092,00 zł
b) inne - 1104,00 zł

2) nie mniej niż 17 i mniej niż 19 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1104,00 zł
b) inne - 1140,00 zł
3) nie mniej niż 19 i mniej niż 21 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1140,00 zł
b) inne - 1200,00 zł
4) nie mniej niż 21 i mniej niż 23 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1200,00 zł
b) inne - 1260,00 zł
5) nie mniej niż 23 i mniej niż 25 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - - 1320,00 zł
b) inne - 1680,00 zł
6) nie mniej niż 25 ton i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 1380,00 zł
b) inne - 1680,00 zł
C dla pojazdu posiadającego cztery i więcej osi o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i mniej niż 25 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1392,00 zł
b) inne - 1584,00 zł
2) nie mniej niż 25 i mniej niż 27 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1405,00 zł
b) inne - 1416,00 zł
3) nie mniej niż 27 i mniej niż 29 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1416,00 zł
b) inne - 1752,00 zł
4) nie mniej niż 29 i mniej niż 31 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1752,00 zł
b) inne - 2580,00 zł
5) nie mniej niż 31 ton i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 1752,00 zł
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b) inne - 2580,00 zł
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do użytku łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton: od 3,5 tony i poniżej
12 ton - 996,00 zł
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytku łącznie o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż12 ton:
A dla pojazdu posiadającego dwie osie i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1008,00 zł
b) inne - 1044,00 zł
2) nie mniej niż 18 i mniej niż 25 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1080,00 zł
b) inne - 1116,00 zł
3) nie mniej niż 25 i mniej niż 31 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1152,00 zł
b) inne - 1200,00 zł
4) nie mniej niż 31 do 36 ton włącznie
a) pneumatyczne lub równoważne - 1500,00 zł
b) inne - 2052,00 zł
5) powyżej 36 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1500,00 zł
b) inne - 2052,00 zł
B dla pojazdu posiadającego trzy osie i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i do 36 ton włącznie
a) pneumatyczne lub równoważne - 1332,00 zł
b) inne - 1824,00 zł
2) powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 1332,00 zł
b) inne - 1824,00 zł
3) nie mniej niż 40 ton i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 1824,00 zł
b) inne - 2700,00 zł
5. Od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 10 ton włącznie - 192,00 zł
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 288,00 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych
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wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
A dla pojazdu posiadającego jedną oś i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 300,00 zł
b) inne - 324,00 zł
2) nie mniej niż 18 i mniej niż 25 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 324,00 zł
b) inne - 360,00 zł
3) nie mniej niż 25 ton i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 360,00 zł
b) inne - 660,00 zł
B dla pojazdu posiadającego dwie osie i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i mniej niż 28 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 492,00 zł
b) inne - 504,00 zł
2) nie mniej niż 28 i mniej niż 33 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 660,00 zł
b) inne - 924,00 zł
3) nie mniej niż 33 i do 36 ton włącznie
a) pneumatyczne lub równoważne - 924,00 zł
b) inne - 1380,00 zł
4) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 924,00 zł
b) inne - 1380,00 zł
5) nie mniej niż 38 ton i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 1236,00 zł
b) inne - 1800,00 zł
C dla pojazdu posiadającego trzy osie i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
1) nie mniej niż 12 i do 36 ton włącznie:
a) pneumatyczne lub równoważne - 720,00 zł
b) inne - 1008,00 zł
2) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
a) pneumatyczne lub równoważne - 828,00 zł
b) inne - 1008,00 zł
3) nie mniej niż 38 ton i powyżej
a) pneumatyczne lub równoważne - 1008,00 zł
b) inne - 1368,00 zł
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 540,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1320,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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UCHWAŁA NR XVI/142/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra
na lata 2011 - 2020
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. 2002 r. Nr 23, poz. 220;
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Dz.U. 2002 r. Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153.
poz. 1271 ; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420; Nr 157, poz.1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142;
Nr 28, poz.146;Nr 40, poz.230; Dz.U. z 2011 r. Nr 1117,
poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113; Nr 217,
poz.1281; r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 31
poz. 266 ze zmianami: Dz.U. 2005 r. Nr 69, poz. 626; Dz.U.
2006 r. Nr 86, poz.602 ;Nr 94, poz. 657; Nr 167, poz. 1193;
Nr 86, poz. 602; Nr 249, poz. 1833; Dz.U. 2007 r. Nr 128,
poz. 902; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. 2007 r. Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. 2010 r. Nr 3 , poz. 13; Dz.U. 2011 r.
Nr 224, poz. 1342) i art. 4, ust. 1 oraz art. 13, pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami: Dz.U. 2011 r.
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Nr 117, poz. 676; Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 2020, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Dobra.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/230/01 Rady
Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad
polityki czynszowej w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/124/08 Rady Gminy
Dobra z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: ustanowienia
odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku
"Dom Nauczyciela" w Skrzydlnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
Załącznik
do uchwały Nr XVI/142/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY DOBRA NA LATA 2011 - 2020.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1.
1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy uchwalany jest przez Radę Gminy
w kształcie określonym przez art. 21 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Stanowi on formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków
do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej. Wieloletni program zawiera zasady
tworzenia i wdrażania długotrwałej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje
podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich i bieżących decyzji operacyjnych. Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną na okres kilku
lat, dla której punktem wyjścia są prawdziwe dane
o zasobach, ich stanie, potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy. Zgodnie z ustawą,
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Dobra został opracowany na dziesięć
kolejnych lat i obejmuje w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali, z podziałem na kolejne lata,

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach,
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz wydatki inwestycyjne.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa, o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
Rozdział 2
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach
§ 2.
1. Jak wynika z poniższego zestawienia, na dzień 1 stycznia 2011 r. - Gmina Dobra dysponuje 30 lokalami
mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1428,16 m², znajdującymi się w 11 budynkach stanowiących własność gminy.
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ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DOBRA
Adres
Pow.
Liczba
Wyposażenie
izb
nieruchomości
użytkowa
Łazienka
Gaz
Woc.o. Kanalizacja
lokalu
zieda
mny
Ośrodek Zdrowia
Dobra Nr 545
66,6
5
+
+
+
+
+

Lp.

1

2

Ośrodek Zdrowia
Skrzydlna Nr 152

3

40,05

3

+

+

+

+

+

56,5
75
48,89

4
4
3

+
+
+
+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

40
34,1

3
2

60,74

3

+
+

50,2
37,28
34,57

3
2
2

łazienka
wydzielona
z kuchni
łazienka
wydzielona
z kuchni
+
+

48,44
48,44

3
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

37,16

3

+

+

+

+

+

57,9
29,46

3
3

-

+
+

+
+

+
+

+
+

48,4
48,4

3
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

44,1
44,1

3
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

51,05
58,6
58,6
51,05

4
5
5
4

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

28,95
52

2
4

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

39,4
42,4
42,1
53,68

3
3
3
3

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

1428,16

97

Szkoła Podstawowa
w Dobrej Nr 490

4

-

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

wc poza
mieszk.

wc poza
mieszk.

wc poza
mieszk.
wc poza
mieszk.

+

Szkoła Podstawowa
w Jurkowie Nr 115

5

Szkoła Podstawowa
w Chyszówkach
Nr 130

6

Szkoła Podstawowa
w Gruszowcu Nr 31

7

tylko wc
poza mieszk.

Szkoła Podstawowa
w Wilczycach Nr 109

8

Szkoła Podstawowa
w Skrzydlnej Nr 186

9

Dom Nauczyciela
Skrzydlna Nr 228

10

Szkoła Podstawowa
w Woli Skrzydlańskiej
Nr 93

11

Szkoła Podstawowa
w Stróży Nr 1

§ 3.
1. Zgodnie z art. 21 ustawy w mieszkaniowym zasobie
gminy Dobra winny być wydzielone mieszkania stanowiące lokale socjalne.

2. Lokale socjalne, o których mowa w art. 21 i 23 ustawy, przeznaczane są na wynajem dla osób o najniższych dochodach, w tym wychowanków opuszczających domy dziecka i rodziny zastępcze oraz dla osób
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którym przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego
prawomocnym wyrokiem sądu.
3. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia w obecnym
zasobie mieszkaniowym Gminy Dobra mieszkań
z przeznaczeniem na lokale socjalne - nie planuje się
ich uzyskania.
4. W przypadku wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach szkół oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim lub prowadzącym jest Gmina Dobra pierwszeństwo najmu mają:
a) w budynkach szkół - nauczyciele dla których
umowy najmu zwiera się na czas trwania stosunku pracy,
b) w budynkach zakładów opieki zdrowotnej - osoby
wykonujące zawód medyczny dla których umowy
najmu zawiera się na czas trwania stosunku pracy.
5. W przypadku, określonym w ust. 4 po zawarciu umów
tam wskazanych, lokale te stanowić będą lokale
związane ze stosunkiem pracy.

Lp.

1
2

Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem
na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
oraz wydatki inwestycyjne
§ 4.
1. Stan techniczny większości budynków, co obrazuje poniższe zestawienie w układzie tabelarycznym, wskazuje
na konieczność przeprowadzenia remontów i modernizacji - polegających między innymi na wymianie instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, stolarki wewnętrznej
i zewnętrznej, posadzek w mieszkaniach, wykonanie
termomodernizacji budynków itp.

ZESTAWIENIE POTRZEB REMONTOWYCH BUDYNKÓW ORAZ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DOBRA
Adres
Pow.
Liczba
Potrzeby remontowe
Szacunkowy
Wnioskowany
koszt realizacji
termin realiizb
nieruchomości
użytkowa
zadania / zł /
zacji zadania
lokalu
Ośrodek Zdrowia
66,6
5
stan bardzo dobry - budynek po remonDobra Nr 545
40,05
3
x
x
cie kapitalnym
REMONT KAPITALNY BUDYNKU - zadaOśrodek Zdrowia
Skrzydlna Nr 152
nie inwestycyjne
56,5

3
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Szkoła Podstawowa Dobra
Nr 490

4

75

4

48,89
40

3
3

34,1

2

60,74

3

50,2

3

37,28

2

430000
1.wymiana pokrycia dachowego wraz
z wykonaniem orynnowania oraz remont
kominów
2. termomodernizacja budynku wraz
z wymianą stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku oraz mieszkań,
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu
mieszkania znajdującego się na poddaszu.
3. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz instalacji centralnego ogrzewania
gazowego (obecnie kotłownia węglowa)

Modernizacja mieszkań - mieszkania na
poddaszu użytkowym
1. docieplenie skosów i ścian
w mieszkaniach od strony dachu, ocieplenie stropów - mieszkania znajdują się
w poddaszu użytkowym
2. wykonanie 2 łazienek w mieszkaniach,
remont korytarza i klatki schodowej
3. wymiana pokrycia dachowego

4

5

Szkoła Podstawowa Jurków
Nr 115

Szkoła Podstawowa Chyszówki
Nr 130

34,57
48,44

2
3

48,44

3

37,16

3

Remont mieszkań
1. wymiana instalacji elektrycznej
w mieszkaniach

80 000,00

2011 r.

100 000,00

2012 r.

50 000,00
100 000,00
100 000,00

2013 r.
2014 r.
2015 r.

100000

40 000,00

2011 r.

60 000,00

2013 r.

środki inwestycyjne oświaty
30000
10 000,00

2011 r.

2.wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, wymiana stolarki wewnętrznej, wymiana posadzek i remont
tynków
Remont mieszkania

20 000,00
17000

2012 r.

1. wymiana stolarki zewnętrznej - okien
w mieszkaniu

12 000,00

2011 r.
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2. wymiana pionów kanalizacyjnych
i remont łazienki w mieszkaniu

6

7

8

9

Szkoła Podstawowa Gruszowiec Nr 31

Szkoła Podstawowa Wilczyce
Nr 109
Szkoła Podstawowa Skrzydlna
Nr 186
Dom Nauczyciela
Skrzydlna Nr 228

57,9

30000

2011 r.

20 000,00
środki inwestycyjne oświaty

2012 r.

48,4
48,4

3
3

stan dobry

44,1

3

44,1

3

51,05
58,6

5 000,00

4

stan dobry
1. ocieplenie ścian mieszkania od strony
strychu
REMONT KAPITALNY BUDYNKU
- zadanie inwestycyjne

5

1. przebudowa stropodachu

100 000,00

2011 r.

100 000,00

2012 r.

100 000,00

2013 r,

100 000,00

2014 r.

5

4

2

2. teromodernizacja budynku, wykonanie
odwodnienia budynku,, remont schodów
wejścia głównego do budynku oraz klatki
schodowej, wymiana drzwi garażowych
oraz remont balkonów
3. wymiana instalacji elektrycznej
i instalacji centralnego ogrzewania i kotła
gazowego
4. wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, wymiana posadzek
w mieszkaniach, remont łazienek, wymiana tynków
Remont mieszkań - mieszkania na poddaszu użytkowym

1. wymiana stolarki zewnętrznej - okien,
uzupełnienie orynnowania budynku
2. remont instalacji wodno- kanalizacyjnej i wykonanie ocieplenia klatki schodowej budynku

11

2012 r,

10 000,00

3

28,95

5 000,00

1. wymiana stolarki zewnętrznej - okien
oraz drzwi wejściowych do mieszkań

29,46

51,05

Szkoła Podstawowa Wola
Skrzydlańska
Nr 93

Modernizacja mieszkań - mieszkania na
poddaszu użytkowym

2. wykonanie łazienek w mieszkaniach 2 mieszkania
3. wymiana pokrycia dachowego wraz
z termomodernizacją budynku

58,6

10

3

Poz. 6519

5 000,00

2011 r.

400000

15000

12 000,00

2011 r.

3 000,00
środki inwestycyjne gminy
Dobra

2012 r.

52

4

3. wykonanie remontu dachu
i termomodernizacji budynku

39,4

3

Remont mieszkań - mieszkania na poddaszu użytkowym

42,4

3

1. wymiana instalacji elektrycznej
w mieszkaniach

10 000,00

2011 r.

42,1

3

2. wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej i remont łazienki w 1 mieszkaniu

10 000,00

2012 r.

3. ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych
mieszkań

20 000,00

2012 r.

4. wymiana pokrycia dachowego
i orynnowania budynku

środki
inwestycyjne
oświaty

Szkoła Podstawowa Stróża Nr 1

53,68
1428,16

3
97

40000
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2. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy. Przewidywane
w kolejnych latach wysokości szacunkowych wydatków na ten cel przedstawia poniższa tabela:
w tys. zł
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

termin
realizacji
2
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem

wydatki na bieżące
utrzymanie mieszkań
(w tym remonty bieżące)
3
30
31
32
33
34
160

wydatki
na remonty

wydatki
na modernizację

wydatki
inwestycyjne

Razem
(kolumna 4+5+6)

4

5

6

7

49
58
x
x
x
107

3. Ostateczne kwoty wydatków finansowych przeznaczonych na wykonywanie remontów i modernizacji
oraz zadań inwestycyjnych - określane będą corocznie w uchwałach budżetowych.
4. Prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobu
mieszkaniowego Gminy wykonywane będą w miarę
potrzeb i możliwości finansowych Gminy.
Rozdział 4
Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy
Dobra, Planowana sprzedaż lokali w poszczególnych
latach
§ 5. W latach 2011-2020 nie planuje się sprzedaży
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra.
Rozdział 5
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu
§ 6.
1. Wysokość stawek czynszu w całym zasobie mieszkaniowym gminy Dobra ustalana jest w drodze Zarządzenia Wójta Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z tym że stawka podstawowa czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania nie może przekroczyć - 2,0 % wartości odtworzeniowej lokalu
w okresie poprzedzającym datę zmiany.
2. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego
powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
3. Stawka podstawowa czynszu dotyczy mieszkań wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, instalację gazu ziemnego, instalację wodno - kanalizacyjną, łazienkę łącznie z wc.
4. Ustala się wskaźniki wynikające ze standardu mieszkania
obniżające stawkę podstawową czynszu za 1 m²:
- brak instalacji gazu ziemnego - 10 %
- brak łazienki wewnątrz mieszkania - 10 %
- brak WC wewnątrz mieszkania - 10 %
- brak łazienki i WC wewnątrz mieszkania - 20 %
- lokale mieszkalne na poddaszach użytkowych
w których występują skosy - 5 %.
- lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach,
w których nie wykonano termomodernizacji lub
nie wymieniono stolarki okiennej - 10 %

50
20
60
x
x
130

180
200
150
200
100
830

279
278
210
200
100
1067

5. Ustala się wskaźniki wynikające ze standardu mieszkania
podwyższające stawkę podstawową czynszu za 1 m²:
- lokale mieszkalne z balkonami - 10 %.
- lokale mieszkalne po remoncie kapitalnym wykonanym przez właściciela lokalu (w okresie 7 lat od
daty zakończenia remontu) - 10 %.
6. Przez brak centralnego ogrzewania rozumie się brak
ogrzewania energią cieplną dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni i kotłowni lokalnych (osiedlowych i domowych). Przez brak łazienki rozumie się,
brak wydzielonego w mieszkaniu trwałymi przegrodami - pomieszczenia posiadającego stałą instalację
wodociągowo - kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny, brodzika, baterii, piecyka itp. Przez
brak WC wewnątrz mieszkania rozumie się brak wydzielonego pomieszczenia z podłączoną instalacją
wodociągowo - kanalizacyjną, która by umożliwiła
podłączenie muszli klozetowej i spłuczki. Przez instalację wodociągową rozumie się również lokalne,
urządzenia wodociągowe (hydrofor).
7. Wysokość czynszu za lokal mieszkalny stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i stawki czynszu
określonej dla danego lokalu zgodnie z ust. 1- 5.
§ 7. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50 %
stawki najniższego czynszu za 1 m² powierzchni mieszkania obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
§ 8.
1. Wójt Gminy Dobra, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 - 11
ustawy, na wniosek najemcy może obniżyć czynsz
najmu na czas określony, jednak nie dłuższy niż rok,
wyłącznie w przypadku najemcy o niskich dochodach a także w przypadku poniesienia przez niego
szkody wskutek klęski żywiołowej, pożaru, długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych.
2. Podstawą zastosowania obniżki, o której mowa w ust. 1,
jest dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 50 % najniższej emerytury, w rozumieniu przepisów o dodatkach
mieszkaniowych. Obniżka czynszu nie może przekroczyć 50 % wysokości należnego czynszu.
§ 9.
1. Czynsz najmu za lokale mieszkalne oraz opłaty eksploatacyjne naliczane przez wynajmującego płatne są
z góry do 10 dnia każdego miesiąca bezpośrednio na
rachunek bankowy Urzędu Gminy względnie w kasie
urzędu.
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2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania czyli
opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za ogrzewanie mieszkania, za dostawę energii elektrycznej,
wody zimnej i ciepłej, gazu, za wywóz ścieków
i odpadów komunalnych.
3. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą osoby pełnoletnie stale
z nim zamieszkujące.
§ 10.
1. Wynajmujący może podwyższać czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu wypowiadając jego dotychczasową wysokość z zachowaniem 3 - miesięcznego
okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
§ 11. W przypadku wykonania remontu lokalu na
koszt najemcy za zgodą wynajmującego wyrażoną
w formie pisemnej umowy, stawka czynszu zostaje
obniżona do poziomu 50 % stawki czynszu obowiązującego dla danego lokalu na okres pozwalający odliczyć
kwotę poniesionych przez najemcę nakładów. Zakres
proponowanych prac remontowych oraz ich koszt stanowiący kwotę odliczenia podlega zatwierdzeniu przez
właściciela. Nie podlegają odliczeniu na mocy niniejszej
uchwały koszty wykonania obowiązków obciążających
najemcę na mocy ustawy i umowy najmu. Ostateczna
kwota podlegająca odliczeniu ustalana jest na podstawie kosztorysu po wykonawczego i protokołu odbioru
robót. Odliczenie następuje od następnego miesiąca po
miesiącu, w którym dokonano odbioru robót.

Poz. 6519,6520

Rozdział 6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy
§ 12.
1. Za zarządzanie lokalami mieszkalnymi odpowiedzialny jest Wójt Gminy Dobra.
2. Wójt Gminy w wykonywaniu czynności, o których
mowa w ust. 1 jest zobowiązany w szczególności do:
- zawieranie umów z najemcami na zasadach określonych uchwałami Rady Gminy Dobra,
- podejmowania czynności mających na celu właściwe utrzymanie techniczne budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne,
- administrowanie budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
3. W najbliższych dziesięciu latach nie przewiduje się
zmiany sposobu i zasad zarządzania mieszkaniowym
zasobem Gminy Dobra.
Rozdział 7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach
§ 13. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Dobra będą dochody uzyskane z tytułu
czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody własne Gminy Dobra oraz pozyskane środki zewnętrzne.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej
uchwale mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. 2005 r. Nr 31 poz. 266) oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

6519

6520
6520

UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, zarządzenia poboru podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 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 (Dz.U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. Nr 95 z 2010 r.
poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 197 z 2011 r.,
poz.1172) Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy w Jordanowie ustala stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku podatkowym 2012 - jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa wykonywanego
przez wyznaczonych inkasentów, zgodnie z Uchwałą Nr
IV/26/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. oraz ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w formie prowizji – 11% od
pobranego podatku.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/320/2010 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2011 rok, zarządzenia poboru podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40894 –

Poz. 6520,6521

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
Załącznik
do uchwały Nr IX/62/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2012
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,64 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 2,90 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni (m.in. grunty pod budynkami) - 0,10 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,53 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 15,44 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,95 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,18 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od
1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł
3. Od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

6520
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UCHWAŁA NR IX/63/2011
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1591 z późn. zm.) , art.10
ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. Nr 95 z 2010 r. Poz. 613
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz. 1172)
Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy w Jordanowie ustala stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku
podatkowym 2012 - jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/321/2010 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jordanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40895 –

Poz. 6521
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton

2. Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40896 –

Poz. 6521

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40897 –

Poz. ,6522,6523

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula
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UCHWAŁA NR IX/64/2011
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. Nr 95 z 2010 r. poz. 613
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz.1172)
Rada Gminy w Jordanowie uchwala , co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki i budowle związane z działalnością przeciwpożarową,
b) grunty i budowle zajęte na cele bezpośrednio
związane z ochroną środowiska – oczyszczalni
ścieków, kanalizacji i składowisk odpadów oraz
służące realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
c) grunty, budynki i budowle związane z działalnością oświatową, kulturalną oraz sportową,

d) grunty i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie szewstwa wyłącznie naprawkowego do
20 m2 powierzchni użytkowej.
2. Zwolnienie zawarte w § 1 nie obejmuje gruntów
i budynków lub ich części wykorzystywanych pod
działalność gospodarczą, z wyjątkiem zwolnień określonych w ust. 1 pkt b i d.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/322/2010 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 235 i 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Jordanów o kwotę 94.600,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1
do uchwały. Planowane dochody budżetu Gminy po
zmianach wynosić będą 29.023.402,35
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Jordanów o kwotę 94.600,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

do uchwały. Planowane wydatki budżetu Gminy po
zmianach wynosić będą 34.215.581,52
§ 2.
1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy
na 2011 rok w kwocie 5.192.179,17 zł, który pokryty
zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
a) zaciąganych kredytów w kwocie: 3.109.734,17
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.082.445,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40898 –

§ 4.

Poz. 6523

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/65/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY JORDANÓW 2011 r. - DOCHODY

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40899 –

Poz. 6523

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40900 –

Poz. 6523

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40901 –

Poz. 6523
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/65/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY JORDANÓW 2011 r. – WYDATKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40902 –

Poz. 6523

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40903 –

Poz. ,6524
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/65/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW W 2011 ROKU

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR IX/67/2011
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 6 ust 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U. Nr 95 z 2010r. poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz.U. z 2002 Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz.1172) Rada Gminy w Jordanowie uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40904 –

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości (IN-1) stanowiący Załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) określa się wzór załącznika do informacji (deklaracji)
na podatek od nieruchomości – dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) określa się wzór załącznika do informacji (deklaracji)
na podatek od nieruchomości - dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku
rolnego (IR-1) stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
3) określa się wzór załącznika do informacji (deklaracji) na podatek rolny – dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący Załącznik
Nr 7 do niniejszej uchwały,
4) określa się wzór załącznika do informacji (deklaracji) na podatek rolny – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
(ZR-1/B) stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Poz. 6524

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej
uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,
3) określa się wzór załącznika do informacji (deklaracji)
na podatek leśny – dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,
4) określa się wzór załącznika do informacji (deklaracji)
na podatek leśny – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiący Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/173/2008 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 06 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. 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 w Jordanowie
Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40905 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40906 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40907 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40908 –

Poz. 6524

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40909 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40910 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40911 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40912 –

Poz. 6524

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40913 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40914 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40915 –

Poz. 6524

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40916 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40917 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40918 –

Poz. 6524

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40919 –

Poz. 6524

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40920 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40921 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40922 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40923 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40924 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40925 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40926 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40927 –

Poz. 6524

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40928 –

Poz. 6524
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula
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Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Gminy Jordanów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula
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UCHWAŁA NR XIV/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. z 2006 r. Dz.U.
Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione we wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Do cen i stawek opłat określonych w taryfach,
o których mowa w § 1, doliczany będzie podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 5. Traci moc obowiązującą Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr XXXVII/416/2010
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
Załącznik
do uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2012 rok do 31 grudnia 2012 rok
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Lp.
0
1
2

Taryfowa
grupa odbiorców
1
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
2
cena za dostarczoną wodę
cena za dostarczoną wodę

Cena w zł
(bez VAT)
3
7,39
7,75

Jednostka
miary
4
zł/m³
zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp.
0
1
2

Taryfowa
grupa odbiorców
1
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
2
cena za odprowadzone ścieki
cena za odprowadzone ścieki

Cena w zł
(bez VAT)
3
12,88
12,88

Jednostka
miary
4
zł/m³
zł/m³

Wysokość opłaty abonamentowej:
Lp.

Taryfowa
grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0
1

1
Gospodarstwa domowe

2
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań
wodomierzy głównych (zł/odbiorca/m-c)
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań
wodomierzy lokalowych (zł/odbiorca/m-c)

Stawka
opłaty w zł
(bez VAT)
3
6,76

Jednostka
miary
5
(zł/odbiorca/m-c)

5,36

(zł/odbiorca/m-c)
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stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań
wodomierzy głównych (zł/odbiorca/m-c)

8,84

(zł/odbiorca/m-c)

Wysokość przyłączeniowej:
Lp.
0
1
2

Wyszczególnienie
1
Stawka opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej
Stawka opłaty przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej

Stawka opłaty w zł (bez VAT)
2
125,00
125,00

Jednostka miary
4
(zł/przyłącz)
(zł/przyłącz)

Do cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zamieszczonych
w taryfach dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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UCHWAŁA NR XIV/124/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust. 1, art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi
zmianami) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
(M.P. Nr 95, poz. 961), a także art.4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 190, poz.1606) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku
wynoszą:
1. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,62 zł,
2. od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,30 zł,
3. od 1 m² powierzchni budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł,
4. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,45 zł,
5. od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
6526

-

garaże wolnostojące i garaże dobudowane do
budynków mieszkalnych - 4,90 zł,
- wszystkie pozostałe budynki, w tym budynki gospodarcze lub ich części nie położone na gruntach gospodarstw rolnych, jak szopy, obory, stodoły, wykorzystane do hodowli zwierząt gospodarskich, pomieszczenia na płody rolne i opał
oraz budynki gospodarcze nie związane z działalnością gospodarczą - 3,28 zł,
6. od budowli – 2 % rocznie ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
7. od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł,
8. od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha - 4,33 zł,
b) sklasyfikowanych w rejestrach gruntów i budynków jako drogi od 1m² - 0,07 zł,
c) pozostałych od 1m² - 0,20 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/427/2010 Rady
Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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UCHWAŁA NR XIV/125/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów: z dnia 19 października 2011 roku w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) oraz z dnia
19 października 2011 roku w sprawie wysokości górnych
-

granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), a także art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada Miejska w Kalwarii
Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na
rok 2012 wynoszą:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita - w tonach Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
663,00
Powyżej 5,5 do 9,0 włącznie
834,00
Powyżej 9,0 do poniżej 12,0
1.219,00

-

równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej
niż
12t
13t
14t
15t
12t
17t
19t
21t
23t
12t
25t
27t
29t

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub
zawieszenia osi
Mniej
równorzędne
niż
Stawka podatku w złotych
2 osie
13t
1.200,00
1.221,00
14t
1.221,00
1.122,00
15t
1.222,00
1.223,00
----1.223,00
1.310,00
3 osie
17t
1.224,00
1.225,00
19t
1.225,00
1.226,00
21t
1.226,00
1.227,00
23t
1.227,00
1.228,00
----1.228,00
1.650,00
4 osie i więcej
25t
1.229,00
1.230,00
27t
1.230,00
1.231,00
29t
1.231,00
1.730,00
----1.730,00
2.560,00

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita - w tonach Od 3,5 t do 7 t
1.221,00
Powyżej 7t i poniżej 12t
1.222,00
-

równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej
niż

Mniej
niż

12t

18t

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub
zawieszenia osi
równorzędne
Stawka podatku w złotych
2 osie
930,00
940,00
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25t
31t
-----

12t
powyżej 36t

940,00
950,00
1.480,00
3 osie i więcej
do 36t włącznie
1.305,00
----1.800,00

950,00
960,00
2.030,00
1.800,00
2.660,00

3. przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:
-

od 7 ton i poniżej 12 ton - 867,00
równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej
niż

12t
18t
25t
12t
28t
33t
powyżej 36t
12t
powyżej 36t

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub
zawieszenia osi
równorzędne
Mniej
niż
Stawka podatku
w złotych
1 oś
18t
510,00
530,00
25t
530,00
550,00
----550,00
590,00
2 osie
28t
600,00
645,00
33t
645,00
890,00
do 36t włącznie
890,00
1.350,00
----1.200,00
1.775,00
3 osie i więcej
do 36t włącznie
710,00
990,00
----990,00
1.340,00

4. autobusy
Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)
Mniej niż 30
640,00
30 lub więcej
1.280,00
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/428/2010 Rady
Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada
2010 roku.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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UCHWAŁA NR XIV/126/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn.
zmianami) i art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002
r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych gra-

nic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012
r. (M.P. Nr 95, poz. 961), a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularza: Informacja o nieruchomościach obiektach budowlanych i gruntach - dla osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
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2. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości na rok 2012, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości na rok 2012 dla podatników korzystających ze zwolnień od tego podatku, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
rolny na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do
uchwały.
5. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
leśny na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
uchwały.

Poz. 6528

§ 2. Traci moc Uchwała NR XXXVII/429/2010 Rady
Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/126//2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/126//2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40940 –

Poz. 6528
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/126/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/126//2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40948 –

Poz. 6528
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/126//2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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UCHWAŁA NR XIV/132/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w związku z czym prognozowane dochody ustala się
w wysokości 45.541.645,16 złote w tym:
• po stronie zwiększeń:
a) dochody bieżące - 154.597,00 zł.
2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.784.403,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości 50.974.645,16 złote w tym:
• po stronie zwiększeń:
a) wydatki bieżące 235.500,00 zł z czego:
- wydatki na realizację zadań statutowych
• 134.828,00 zł.
- dotacje • 80.000,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 8.724,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
-11.948,00 zł
• po stronie zmniejszeń:
a) wydatki bieżące 1.910.903,00 zł z czego:
- wydatki na realizację zadań statutowych
• 42.100,00 zł

-

wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 68.134,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 669,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji –
1.800.000,00 zł
• po stronie zwiększeń:
a) wydatki majątkowe: 66.000,00 zł z czego:
- wydatki inwestycyjne • 66.000,00 zł.
• po stronie zmniejszeń:
a) wydatki majątkowe: 3.175.000,00 zł z czego:
- wydatki inwestycyjne • 3.175.000,00 zł.
§ 2.
1) W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków
oraz przychodów budżetu jak w § 1 wielkość deficytu
budżetu ulega zmniejszeniu.
2) Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie
przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/132/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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UCHWAŁA NR XVI/86/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa
w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. z 2001 r. Dz.U.
Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczną stawkę za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w wysokości 2,00 zł. netto + podatek VAT.
2. Dla właścicieli posesji przy których zamontowane są
pompownie ścieków zasilane z sieci elektrycznej
właściciela posesji ustala się miesięczną stawkę za
1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanaliza-

cyjnych Gminy Laskowa w wysokości 1,70 zł netto
+ podatek VAT.
§ 2. Opłata pobierana będzie w okresach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie kwartału.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr LVIII/301/10 Rady Gminy Laskowa z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości
stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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UCHWAŁA NR XVI/87/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni
ścieków w Ujanowicach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze.zm. /
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej /tj. z 2001r. Dz.U. Nr
45,poz.236/ Rada Gminy Laskowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę za 1 m3 ścieków przyjmowanych na punkt zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach w wysokości 1,40 zł. netto + podatek VAT.

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr LVIII/302/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków
przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 2. Do punktu zrzutu przyjmowane są ścieki tylko
z terenu Gminy Laskowa.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
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UCHWAŁA NR VII/78/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Gimnazjum w Lisiej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
w związku z 1 ust. 1 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w spr. ramowych statutów publicznego przedszkola
i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.) na wniosek Dyrekcji Gimnazjum w Lisiej
Górze, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum w Lisiej Górze – Rada Gminy
Lisia Góra uchwala, co następuje:
6532

§ 1. Gimnazjum w Lisiej Górze nadaje się Imię Ofiar
Katynia oraz przyznaje się prawo do posiadania Sztandaru.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Lisia Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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UCHWAŁA NR VII/80/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz.1586), Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr V/47/2011 Rady
Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 skreśla się pkt ”h” oraz „i”, a dotychczasowy ”j” oznacza się jako pkt „h”.
2. W § 2 skreśla się ust. „6”, a dotychczasowy ust. „7”
oznacza się odpowiednio jako ust. „6”.

3. W §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Skierowanie do Domu w formie decyzji administracyjnej wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lisiej Górze”.
§ 2. Tekst jednolity załącznika do uchwały Nr V/47/
2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r.
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra oraz Dyrektorowi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lisiej Górze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
Załącznik
do uchwały Nr VII/80/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 25 października 2011 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LISIEJ GÓRZE
Rozdział I Podstawa prawna działania
§ 1.
1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze,
zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r, o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 238
poz. 1586), w sprawie środowiskowych domów
samopomocy,
e) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
f) uchwały Rady Gminy w Lisiej Górze Nr XVIII/199/
2001 r. z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lisiej Górze.
g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
h) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Rozdział II Postanowienia ogólne
§ 2.
1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze
zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną
Gminy Lisia Góra.

2) Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy
mieści się w Lisiej Górze przy ul. Sucharskiego 3A.
3) Nieruchomości przeznaczone na siedzibę Domu są
własnością Gminy Lisia Góra.
4) Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem typu
AB przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie
chorych i upośledzonych umysłowo.
5) Nadzór i kontrolę nad Domem sprawuje Wójt Gminy
Lisia Góra.
6) Wojewoda Małopolski sprawuje nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez
Dom oraz w zakresie odpowiedniego poziomu kwalifikacji kadr.
7) Dom używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym
brzmieniu i z pełnym adresem oraz numerem NIP
i nr ewidencyjnym REGON.
Rozdział III Cele i zadania Środowiskowego
Domu Samopomocy
§ 3.
1) Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
a) organizowanie całokształtu spraw zmierzających
do podtrzymywania i rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i funkcjonowania w środowisku,
b) integrację społeczną poprzez kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku
lokalnym poprzez swobodne kontakty,
c) rozwijanie samodzielności w ramach działań
wspierająco- aktywizujących,
d) ochrona godności osobistej i poczucia intymności,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40970 –

e) tworzenie warunków w których uczestnicy będą
mogli realizować potrzeby bytowe, samorealizacji, kulturalne, a także kształtowanie umiejętności
spędzania wolnego czasu,
f) prowadzenie terapii zajęciowej zmierzającej do
ogólnego rozwoju i umiejętności zawodowych
uczestników,
g) podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu
z rodzicami i opiekunami uczestników.
§ 4.
1) Dom realizuje swoje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji
społecznej obejmującej:
a) podtrzymywanie i rozwijanie u uczestnika umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
b) podejmowanie działań w celu przygotowania
osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia
pracy, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy lub uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
c) poradnictwo w zakresie świadczeń socjalnych,
d) kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania
wolnego czasu,
e) rehabilitację ruchową,
f) organizowanie imprez świątecznych,
g) prowadzenie terapii zajęciowej w celu rozwijania
własnych umiejętności i uzdolnień,
h) aktywizowanie rodzin oraz przyjaciół uczestników
do uczestnictwa w życiu Domu,
i) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
j) współpracę z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami
w celu realizacji zadań regulaminowych Domu.
k) Opieka psychologiczna i psychiatryczna.
2) W Domu działa zespół wspierająco-aktywizujący
składający się z Dyrektora Domu i pracowników
świadczących usługi w Domu do którego należy
opracowanie indywidualnego planu postępowania
oraz jego realizacja.
Rozdział IV Organizacja Domu
§ 5.
1. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku. Godziny
pracy Środowiskowego Domu Samopomocy określa
regulamin wewnętrzny.
2. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt
dzienny spożywanie gorącego posiłku, w ramach
treningu kulinarnego.
3. Dom może zapewnić usługi transportowe w ramach
posiadanych środków.
§ 6.
1. Skierowanie do Domu w formie decyzji administracyjnej wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2. Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodku
wsparcia ponoszą osoby skierowane zgodnie z art. 51b
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ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64,
poz. 593 z późn. zm.)
Rozdział V Gospodarka finansowa Środowiskowego
Domu Samopomocy
§ 7.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka
budżetowa Gminy Lisia Góra zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Dochody i wydatki są objęte budżetem Gminy Lisia
Góra.
3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy, opracowany przez Dyrektora Domu na podstawie uchwały uchwalonej przez Radę Gminy Lisia Góra
i zatwierdzony przez Wójta Gminy Lisia Góra.
5. Dyrektor Domu może w celu realizacji zadań Domu,
zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot
wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Domu, zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora Domu wymaga kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.
Rozdział VI Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 8.
1. Domem kieruje i reprezentuje jednoosobowo na zewnątrz Dyrektor odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności Domu.
2. Dyrektor Domu odpowiada za prawidłowe zorganizowanie nadzoru i ochrony nad majątkiem; w tym
celu wyznacza osoby materialnie i służbowo odpowiedzialne za majątek, które rozlicza okresowo
w formie przeprowadzanej inwentaryzacji.
3. Dyrektor Domu odpowiada za prawidłowe wykonanie
zadań Domu.
4. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lisia
Góra.
5. Dyrektor Domu wykonuje obowiązki przełożonego
służbowego dla wszystkich zatrudnionych w Domu
pracowników oraz jest osobą uprawnioną do dokonania w stosunku do nich czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
6. Obowiązki i uprawnienia pracowników Domu szczegółowo regulują przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych.
7. Prawa i obowiązki osób korzystających za świadczeń
Domu określa „ Regulamin uczestnika”, który ustala
Dyrektor Domu.
8. Organizacje i szczegółowy zakres działań Domu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony prze Wójta Gminy Lisia Góra.
Rozdział VII Postanowienia końcowe
§ 9. Zmiany w niniejszym Statucie będą wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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UCHWAŁA NR VII/81/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Domu „Pogodna Jesień”
dla Osób w Podeszłym Wieku w Lisiej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/376/2010 Rady
Gminy Lisia Góra z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
powołania Domu „Pogodna Jesień” dla Osób Podeszłym Wieku w Lisiej Górze w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2011 r. Nr 14/2011
odmawiającą wydania zezwolenia na prowadzenie przez
Gminę Lisia Góra placówki o nazwie Dom „ Pogodnej

Jesieni” w Lisiej Górze przy ul. Sucharskiego 3A, 22-140
Lisia Góra z przeznaczeniem dla 9 osób w podeszłym
wieku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 3. Uchwała i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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UCHWAŁA NR VII/82/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze
Na podstawie art. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,
poz. 539 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.) - Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze, nadanym Uchwałą Nr XXII/260/05 Rady
Gminy Lisia Góra z dnia 28 września 2005 r., wprowadza
się zmiany:

3. W § 11, ust. 1 w miejsce słowa „Kierownik wpisuje
się słowo „Dyrektor”.
4. W § 13, w miejsce słowa „Kierownik” wpisuje się
słowo „Dyrektor”
5. W § 16, ust. 2 w miejsce słowa „Kierownika” wpisuje
się słowo „Dyrektora”.
§ 2. Tekst jednolity Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w lisiej Górze stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1. w § 9 ust. i ust. 2, w miejsce słowa „Kierownik” wpisuje się słowo „Dyrektor”, ust. 3 w miejsce słowa
„Kierownika” wpisuje się słowo „ Dyrektora”.
2. W § 10, ust. 3 w miejsce słowa „Kierownik” wpisuje
się słowo „Dyrektor”.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

Załącznik
do uchwały Nr VII/82/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 25 października 2011 r.
STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze
Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze,
zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
-

ustawy z dnia 27.VI.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,
poz. 539 z późniejszymi zmianami)

-

ustawy z dnia 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późniejszymi zmianami,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym tj. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.
Niniejszego Statutu.
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§ 2.
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedzibą Biblioteki jest Lisia Góra a obszarem jej działania Gmina Lisia Góra.
3. Na terenie Gminy działają Filie Biblioteczne: w Łukowej, Zaczarniu, Żukowicach Starych i Żukowicach
Nowych.
4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 3.
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki
sprawuje Wójt Gminy Lisia Góra.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki
sprawują i pomocy fachowej udzielają:
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie
§ 4.
1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą
wpisania jej do rejestru i instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej
nazwę w pełnym brzmieniu:
Gminna Biblioteka Publiczna
33-140 Lisia Góra, ul. Długa 5
tel.(014) 678-43-21
Regon: 850475200
3. Filie używają pieczęci podłużnych i okrągłych określających ich nazwę i oznaczenie siedziby.
§ 5.
1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju
Biblioteki odpowiadające ich zadaniom.
Art. 2. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.
§ 7.
1. Do zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie
materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, w tym również kaset video i płyt CD, wypożyczanie na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych, udostępnianie informacji z Internetu,
4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, ze
szkołami, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania
i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7) organizowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania
wynikające z potrzeb środowiska.

Poz. 6535

Art. 3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
§ 9.
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest
za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor Biblioteki jest dyrektorem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 10.
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności
podstawowej. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą
być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin.
2. W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska pracy:
kustosz
starszy bibliotekarz
bibliotekarz
młodszy bibliotekarz
sprzątający
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 11.
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania
określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu
stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 41,
poz. 419)
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są
na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12.
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie,
oddziały dla dzieci, filie i punkty biblioteczne.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin czytelni i regulamin wypożyczalni.
§ 13.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz
zakres poszczególnych komórek organizacyjnych
ustala dyrektora w regulaminie organizacyjnym.
§ 14.
1. Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Art. 4. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 15.
1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, inne
źródła środków finansowych Biblioteki to: dochody
własne i darowizny od osób fizycznych i prawnych.
§ 16.
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową opartą na
zasadach rachunkowości, ustawy o zamówieniach
publicznych oraz ustawy o prowadzeniu instytucji
kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy opracowany przez dyrektora instytucji.
3. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności instytucji zatwierdza Rada Gminy wydając stosowną
uchwałę.
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§ 17. Biblioteka może pobierać opłaty za:

Poz. 6535,6536
§ 18.

1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne
i za wypożyczanie międzybiblioteczne,
2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3) nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4) uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
5) kaucje za wypożyczane zbiory,
6) wydawnictwa własne,
7) za korzystanie z Internetu
8) usługi kserograficzne
9) wydruki komputerowe
10) usługi biblioteczne świadczone na podstawie umów
i porozumień

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą
według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami.
2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele
statutowe Biblioteki.
Art. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19.
1. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywanie
w trybie właściwym dla jej nadania.
§ 20.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci
moc dotychczasowy Statut.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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UCHWAŁA NR XV/256/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. Określić tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/256/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to
forma współpracy Miasta Oświęcim z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej Oświęcimia.
2. W ramach inicjatywy lokalnej Miasto Oświęcim nie
będzie przekazywać Inicjatorom środków finansowych. Inicjatywy lokalne wspierane będą w sposób
rzeczowy, organizacyjny. Jeżeli w ramach inicjatywy
niezbędne będzie zabezpieczenie wkładu finansowego przez Miasto Oświęcim, będzie to następowało
jedynie w ramach wydatkowanych bezpośrednio
przez Miasto środków finansowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Miasta
Oświęcim jako Inicjator bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane
zadania publiczne wymienione w art. 19 b ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Oświęcim,
2) działalność charytatywna,
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) promocja i organizacja wolontariatu
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7) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie,
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
9) turystyka i krajoznawstwo,
10) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
11) porządek i bezpieczeństwo publiczne
Miasto Oświęcim nie będzie wspierało zadania
w ramach inicjatywy lokalnej, na które została udzielona dotacja w trybie otwartego konkursu ofert lub
w trybie pozakonkursowym.
Przedsięwzięcia zrealizowane w trybie lokalnych inicjatyw stają się własnością Miasta Oświęcim na zasadach ustalonych w odrębnej umowie pomiędzy
Inicjatorem a Miastem Oświęcim oraz zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej kieruje się do
Prezydenta Miasta Oświęcim na formularzu. Wzór formularza stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zawierać
następujące załączniki:
1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) statut organizacji,
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru czy ewidencji,
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli
(w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),
d) dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, gdy są one w posiadaniu Inicjatora.

Poz. 6536

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów
społecznych i nieformalnych grup mieszkańców:
a) pisemne oświadczenie wszystkich uczestników
potwierdzające ich zaangażowanie w realizację
zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub
osoby, przez które będą reprezentowane,
b) dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, gdy są one w posiadaniu Inicjatora.
9. Wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej należy składać
w roku poprzedzającym realizację zadania publicznego w terminie do 15 września.
10. W celu oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych Prezydent Miasta Oświęcim powołuje Komisję i nadaje jej regulamin pracy
w formie zarządzenia. Komisja po ocenie wniosków
sporządza protokół wraz z listą rankingową i przedkłada
go Prezydentowi Miasta. Prezydent zatwierdza protokół
Komisji i wskazuje, które z wniosków mogą zostać zrealizowane w formie inicjatyw lokalnych oraz planuje
w projekcie budżetu środki na ich realizację.
11. Kryteria oceny wniosków oraz ich wagę przedstawia
tabela w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
12. Po przyjęciu budżetu miasta przez Radę Miasta
Oświęcim, Prezydent podpisuje umowy na realizację
zadania.
13. Miasto Oświęcim może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności, bądź Inicjator nie wywiąże się z zdeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu
pracy społecznej."
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/256/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Kryteria oceny
Kryterium I
KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU I DOKUMENTACJI
dla zadań inwestycyjnych:
wymagane załączniki oraz dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy;
dla zadań nieinwestycyjnych: wymagane załączniki oraz harmonogram rzeczowo-czasowy, wstępny szczegółowy budżet zadania
dla zadań inwestycyjnych:
wymagane załączniki oraz dokumentacja projektowa bez przedmiaru
i kosztorysu inwestorskiego;
dla zadań nieinwestycyjnych: wymagane załączniki oraz wstępny budżet zadania
dla zadań inwestycyjnych:
wymagane załączniki oraz koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy
i szacunkowy koszt zadania;
dla zadań nieinwestycyjnych:
wymagane załączniki oraz szacunkowy koszt zadania
Kryterium II
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI
INWESTYCYJNYMI MIASTA
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Kryterium III
CELOWOŚĆ INICJATYWY Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Kryterium IV
LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA
Kryterium V
WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Kryterium VI
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM
Kryterium VII
FINANSOWY WKŁAD WŁASNY INICJATORA PRZEDSTAWIONYW KOSZTORYSIE INICJATYWY LOKALNEJ
0,01 % do 20 % wartości zadania
20,01 % do 40 % wartości zadania
40,01% do 60 % wartości zadania
60,01 % do 80 % wartości zadania
powyżej 80 % wartości zadania
Kryterium VIII
WKŁAD WŁASNY INICJATORA W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ
0,01 % do 20 % wartości zadania
20,01 % do 40 % wartości zadania
40,01% do 60 % wartości zadania
60,01 % do 80 % wartości zadania
powyżej 80 % wartości zadania
Kryterium IX
UDZIAŁ RZECZOWY INICJATORA W REALIZACJIZADANIA
0,01 % do 20 % wartości zadania
20,01 % do 40 % wartości zadania
40,01% do 60 % wartości zadania
60,01 % do 80 % wartości zadania
powyżej 80 % wartości zadania
Kryterium X
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/256/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wniosek realizacji inicjatywy lokalnej
1. NAZWA OBSZARU:
2. NAZWA INICJATYWY LOKALNEJ:
3. TERMIN REALIZACJI:
4. DANE INICJATORA:
1) Nazwa organizacji w przypadku, gdy wniosek jest składany za jej pośrednictwem:
Imię i nazwisko osoby lub osób reprezentujących grupę inicjatywną (Inicjatora) w przypadku złożenia wniosku przez osoby fizyczne:
2) forma prawna: (właściwe podkreślić) fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy, grupa mieszkańców, inne (jaka):.............................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:
5) nr NIP:

nr REGON:

6) Adres Inicjatora:
7) tel.:

faks:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 40976 –
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e-mail:
http://
8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Inicjatora:
a)
seria i numer dowodu osobistego:
b)
seria i numer dowodu osobistego:
c)
seria i numer dowodu osobistego:
9) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących inicjatywy lokalnej (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego):
5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY INICJATYWY LOKALNEJ:
1) Charakterystyka inicjatywy lokalnej:

2) Celowość i opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania inicjatywy lokalnej

3) Opis grup adresatów inicjatywy lokalnej

4) Miejsce realizacji inicjatywy lokalnej (w przypadku inicjatyw inwestycyjnych z uwzględnieniem własności terenu
np. plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem lub lokalizacją zadania, numery działek itp.)
5) Opis poszczególnych działań już zrealizowanych w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej spójny
z harmonogramem i kosztorysem
6) Opis poszczególnych działań do zrealizowania w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej spójny z harmonogramem
i kosztorysem
działania Miasta:
działania Inicjatora:

7) Harmonogram działań spójny z kosztorysem
Działanie I:
Termin realizacji:
Podmiot odpowiedzialny za wykonanie działania:
Działanie II:
Termin realizacji:
Podmiot odpowiedzialny za wykonanie działania:
Działanie III:
Termin realizacji:
Podmiot odpowiedzialny za wykonanie działania:
Działanie IV:
Termin realizacji:
Podmiot odpowiedzialny za wykonanie działania:
8) Zakładane rezultaty realizacji inicjatywy lokalnej – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki
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6. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI INICJATYWY LOKALNEJ
1) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.

Rodzaj
kosztów

Koszt
(wpisać
odpowiednio):
poniesiony
do pokrycia

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt
całkowity (w
zł)

z tego
do pokrycia
z wkładu
rzeczowego,
organizacyjnego
Miasta
Oświęcim
(w zł)

z tego
z finansowych
środków
własnych,
Inicjatora,
środków
z innych
źródeł
(w zł)

Koszt
pracy
społecznej
Inicjatora
(w zł)

Koszt
wkładu
rzeczowego
Inicjatora
(w zł)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem

2) Przewidywane źródła finansowania inicjatywy lokalnej
1
2
3
4
5
6

Wkład rzeczowy i organizacyjny do pokrycia przez Miasto Oświęcim
Środki finansowe własne Inicjatora
Środki pozyskane z innych źródeł przez Inicjatora
Praca społeczna Inicjatora
Wkład rzeczowy Inicjatora
Ogółem

zł
zł
zł
zł
zł
zł

%
%
%
%
%
%

7. Informacje dotyczące pracy społecznej i wkładu rzeczowego Wnioskodawcy
1) Zasoby kadrowe Inicjatora przewidywane do wykorzystania przy realizacji inicjatywy lokalnej
(z określeniem ile osób będzie zaangażowanych w pracę społeczną)

2) Zasoby rzeczowe Wnioskodawcy przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

3) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

4) Informacja, czy Inicjator przewiduje zlecać realizację zadania innym podmiotom
Oświadczam (-y), że:
1) Inicjator jest związany niniejszą ofertą do dnia:
;
2) 2)w zakresie związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.);
3) Inicjator składający niniejszą ofertę jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
oświadcza, że nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków ani innych danin
o charakterze publiczno-prawnym;
4) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub właściwą ewidencją;
5) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Data:
...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Inicjatora)
Przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR XV/263/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim
postanawia:
§ 1.
1) Ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
a) 102,00 zł/m3 netto za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) 1,00 zł/m3 netto za wysegregowane odpady: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne oraz metal.
2) Ustalić górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 29,00 zł/m3 netto nieczystości

ciekłych, pochodzących z gospodarstw domowych
oraz od pozostałych wytwórców.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/66/11 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR XV/264/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr X/158/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Oświęcim
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2011 r. Nr 5, poz. 13), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada
Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1.
1. Zmienić uchwałę Nr X/158/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad korzystania z nich, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto

Oświęcim, poprzez nadanie załącznikowi Nr 1 do
uchwały treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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do uchwały Nr XV/264/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim
Nazwa przystanku
Kamieniec Pętla
Kamieniec
Św. Barbary
Stare Stawy Pętla
Kruki I
Kruki II
Cichy Kącik
Ośrodek Zdrowia Zasole
Szajny
Szpitalna Pętla
Polowiecka I
Polowiecka II
Dąbrówki I
Dąbrówki II
Bajcarki
Pasternik

Ulica
Kamieniec
Kamieniec
Św. Barbary
11 Listopada
Wysokie Brzegi
Koszykowa
Koszykowa
Kręta
Prof. Józefa Szajny
Szpitalna - wewnętrzna
Polowiecka
Polowiecka
Dąbrówki
Dąbrówki
Przysiółek Bajcarki
Przysiółek Bajcarki

jednostronny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

dwustronny

Wiata szt.

x

1
1

Uwagi

1

1

1

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
6538

6539
6539

UCHWAŁA NR XV/265/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta postanawia:
§ 1. W uchwale XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia
26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta,
będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu dodać nowy § 2 o treści: Ustala się, że mieszkańcy Gminy Miasta Oświęcim, którzy
ukończyli 65 rok życia, korzystają nieodpłatnie w ramach
kąpieli ogólnodostępnej z obiektu Krytej Pływalni, stanowiącej własność Gminy Miasta Oświęcim, zarządza6539

nej w imieniu Miasta przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu, zwany dalej MOSiR.
§ 2. Zmienić dotychczasową numerację § 2, 3, 4, 5,
6 na § 3, 4, 5, 6, 7.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie czternaście dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR XV/274/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie 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 (t. j.–
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j.– Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. - Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) - Rada
Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie miasta Oświęcim w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXV/833/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie:
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XV/275/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
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 ze zm.), art. 6 ust. 13 i 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11
i 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 i 10
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.
Dz.U z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95 ze zm.), Rada Miasta Oświęcim uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy podatkowych:
1. IN – 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. DN – 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. IR – 1 - Informacja w sprawie podatku rolnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. DR – 1 - Deklaracja na podatek rolny - zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. IL – 1 - Informacja w sprawie podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. DL – 1 - Deklaracja na podatek leśny - zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
7. Dane o nieruchomościach tj:
a) ZN -1/Ad – Informacja o działkach – załącznik
Nr 7a do uchwały.
b) ZN – 1/Ab – Informacja o budynkach - załącznik
nr 7b do uchwały.
c) ZN – 1/Al – Informacja o lokalach – załącznik
Nr 7c do uchwały.
d) ZN – 1/Abl – Informacja o budowlach – załącznik
nr 7d do uchwały.
8. ZN – 1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – załącznik Nr 8 do uchwały.
9. ZR – 1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym – załącznik Nr 9 do uchwały.
10. ZL – 1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – załącznik Nr 10 do uchwały.
§ 2.
1. Format elektroniczny formularzy, o których mowa w § 1
niniejszej uchwały określony jest w formacie danych
XML.
2. Układ informacji i powiązań między danymi:
1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie XML - określa załącznik
Nr 11 do uchwały,
2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
w formacie XML - określa załącznik Nr 12 do
uchwały,
3) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)
w formacie XML - określa załącznik Nr 13 do
uchwały,

4) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie
XML - określa załącznik nr 14 do uchwały,
5) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)
w formacie XML - określa załącznik Nr 15 do
uchwały,
6) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie
XML - określa załącznik Nr 16 do uchwały,
§ 3.
1. Informacje i deklaracje, o których mowa § 1 ust. 1-6
niniejszej uchwały wraz z załącznikami, o których mowa
§ 1 ust. 7-10 tj: Informacja o działkach (ZN -1/Ad), Informacja o budynkach (ZN – 1/Ab), Informacja o lokalach (ZN – 1/Al), Informacja o budowlach (ZN–1/Abl),
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN – 1/B), Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) mogą być
składane w postaci elektronicznej, w formie dokumentów XML.
2. Załączniki ZN-1/Ad, ZN-1/Ab, ZN-1/Al, ZN-1/Abl oraz
ZN-1/B, ZR-1/B, ZL-1/B o których mowa w ust. 1
w postaci elektronicznej stanowią podsekcje dokumentów XML IN-1, DN-1, IR-1, DR-1, IL-1, DL-1
3. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodne są
z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów
platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 64, poz. 565 ze zm.).
§ 4. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 3:
1. opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej pod adresem:
www.epuap.gov.pl.
2. składane są i doręczane do Urzędu Miasta Oświęcim
w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl
§ 5. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 4
opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz
warunków i trybu składania informacji o nieruchomo-
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ściach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz uchwała Nr II/5/10 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach bu-

Poz. 6541

dowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 7b
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 7c
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41010 –

Poz. 6541
Załącznik Nr 7d
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig
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Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig
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Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/275/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig
6541
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UCHWAŁA NR XV/276/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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 ze zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) - Rada Miasta
Oświęcim uchwala, co następuje:

2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95,
poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 60,00 zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
6542

6543
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UCHWAŁA NR XV/279/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 lutego 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada
Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok
2011 Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta
Oświęcim Nr 0050.10.2011 z dnia 22 marca 2011 r.,
Nr 0050.18.2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 0050.20.2011
z dnia 31 marca 2011 r., Nr 0050.25.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r.,
Nr 0050.30.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 0050.33.
2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 0050.37.2011 z dnia
12 maja 2011 r., Nr 0050.41.2011 z dnia 18 maja 2011 r.,
Nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011 r., Nr 0050.47.2011
z dnia 26 maja 2011 r., Nr 0050.58.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 0050.60.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.,
Nr 0050.62.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 0050.68.
2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 0050.72.2011 z dnia
7 lipca 2011 r., Nr 0050.78.2011 z dnia 18 lipca 2011 r.,
Nr 0050.83.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Nr 0050.85.2011
z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 0050.88.2011 z dnia
1 sierpnia 2011 r., Nr 0050.93.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.,
Nr 0050.95.2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., Nr 0050.101.2011
z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr 0050.106.2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r., Nr 0050.109.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
Nr 0050.113.2011 z dnia 2 września 2011 r., Nr 0050.115.2011
z dnia 7 września 2011 r., Nr 0050.123.2011 z dnia
19 września 2011 r., Nr 0050.133.2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr 0050.135.2011 z dnia 30 września 2011 r.,
Nr 0050.141.2011 z dnia 7 października 2011 r., Nr 0050.
145.2011 z dnia 19 października 2011 r., Nr 0050.149.2011

z dnia 26 października 2011 r., Nr 0050.151.2011 z dnia
27 października 2011 r., Nr 0050.157.2011 z dnia 9 listopada 2011 r., Nr 0050.159.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
i Nr 0050.161.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/113/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.,
Nr IX/135/11 z dnia 25 maja 2011 r., Nr X/170/11 z dnia
29 czerwca 2011 r., Nr XI/198/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
Nr XIII/217/11 z dnia 28 września 2011 r. i Nr XIV/242/11
z dnia 26 października 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
1.190.455,12 zł i wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę 2.740.455,12 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1
do 6 niniejszej uchwały,
2) zmiany z pkt 1 obejmują:
a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę
265.195 zł,
b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych
o kwotę 1.455.650,12 zł,
c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
265.195 zł - z tego wydatków jednostek budżetowych o kwotę 265.195 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 11.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 254.195 zł,
d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.005.650,12 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
5.650,12 zł,
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3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na
łączną kwotę 260.123,02 zł - jak w załącznikach Nr 6
do 10 niniejszej uchwały,
4) zmniejsza się o kwotę 1.550.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok z tytułu kredytów,
5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na
2011 rok do kwoty 5.496.259 zł,
6) w § 3:
- ust. 1 kwotę 7.046.259 zł zastępuje się kwotą
5.496.259 zł,
- ust. 1 pkt 1 kwotę 6.430.000 zł zastępuje się kwotą
4.880.000 zł,
- ust. 2 kwotę 10.370.979 zł zastępuje się kwotą
8.820.979 zł,
- ust. 3 i 4 kwotę 6.430.000 zł zastępuje się kwotą
4.880.000 zł.

Poz. 6543

2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011
rok - jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na
2011 rok - jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

§ 2. Przyjmuje się:
1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na
2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik Nr 11 do
niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

801

801
80195

Wyszczególnienie
DOCHODY
Oświata i wychowanie
Dochody majątkowe, w tym
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
WYDATKI
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.450.000
zł planu dochodów oraz o kwotę 3.000.000 zł planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195
„Pozostała działalność”.
Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadania inw. pn. „Termomodernizacja
obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł plan wydatków budżetu na powyższym zadaniu.
Zmian dokonuje się w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargo-

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)

1.450.000
1.450.000
1.450.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000

wym dla realizacji przedmiotowego zadania. Z powodu
przedłużającej się procedury zawierania umowy i panujące już o tej porze roku warunki atmosferyczne oraz
charakter prac do wykonania, nie będzie możliwe wydatkowanie środków finansowych w roku bieżącym.
Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę
1.550.000 zł zaplanowany na 2011 rok deficyt budżetu
i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty 4.880.000 zł.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie
DOCHODY
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące, w tym
Wpływy z różnych dochodów
WYDATKI
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

801

801
80104

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.895 zł
planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr
14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104
„Przedszkola”.

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)
4.895
4.895
4.895
4.895
4.895
4.895
4.895
4.895

Środki powyższe przeznacza się na usunięcie powstałych szkód, tj. odtworzenie zniszczonego i uszkodzonego wskutek zalania sprzętu.
Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych
dochodów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem
z polisy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w wyniku
zalania sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

801

801
80148

Wyszczególnienie
DOCHODY
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące, w tym
Wpływy z usług
WYDATKI
Oświata i wychowanie
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 49.300 zł
planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148
„Stołówki szkolne i przedszkolne”.
Zwiększa się:
-

dochody z tytułu wpłat za żywienie i wydatki z tytułu
zakupu artykułów żywieniowych na stołówkach
szkolnych, w związku z większą liczbą osób korzystających z posiłków w placówkach oświatowych niż

-

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300

zaplanowano (w Szkole Podstawowej Nr 5 i 9 oraz
Miejskim Gimnazjum nr 2),
dochody z tytułu opłat za przygotowanie posiłków
od pracowników korzystających ze stołówki szkolnej
w ZS-1 i wydatki na zakup drobnego wyposażenia do
kuchni szkolnej (talerze, garnki).

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego
ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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Poz. 6543
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

852

852
85203

Wyszczególnienie
DOCHODY
Pomoc społeczna
Dochody bieżące, w tym
Wpływy z usług
WYDATKI
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.000 zł
planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna”.
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług
o kwotę 9.500 zł w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” i o
kwotę 1.500 w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zmian dokonuje się w związku
z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Oświęcim,
zwiększającej opłatę za pobyt dzieci w DDP oraz wyższą niż
planowano frekwencją uczestników.

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.000 zł wydatki
na wynagrodzenia osobowe pracowników.
W listopadzie br. pracownik DDP złożył wniosek o rentę.
Okres zasiłkowy wyczerpie się w dniu 19 grudnia 2011 r.,
w związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie ośrodka środków na wypłatę odprawy rentowej, jak również nagrody jubileuszowej.
Zmiany w wydatkach dotyczą wydatków pośrednich
DDP.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

700

700
70001

Wyszczególnienie
DOCHODY
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące, w tym
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
WYDATKI
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł
planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków
Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)
200.000
200.000
165.000

35.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy
o kwotę 165.000 zł i z tytułu wpływów z różnych dochodów
o kwotę 35.000 zł. Dochody uzyskane do 31.10.2011 r. są
wyższe od planu na ten okres o kwotę 169.000 zł. Ponadto
w listopadzie i grudniu przewidywane są wyższe niż zaplanowano wpływy środków pieniężnych w związku z zawar-
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ciem ugody sądowej z najemcami lokali użytkowych przy
ul. Śniadeckiego oraz zakończeniem postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki
na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie
102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych

Poz. 6543

przez inne podmioty”. Środki powyższe zostaną przeznaczone za zakup usług wywozu odpadów, kanalizacji oraz
zaliczek na koszty zarządu i wynagrodzenia zarządców
Wspólnot Mieszkaniowych.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

750

750
75023

Wyszczególnienie
DOCHODY
Administracja publiczna
Dochody majątkowe, w tym
Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
WYDATKI
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 5.650,12 zł
planu dochodów budżetu i o kwotę 7.534,14 zł planu
wydatków budżetu, w dz. 750 „Administracja publiczna”
rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)”.
Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych
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. Dotacja ta przeznaczona
jest na dofinansowanie zadania inw. pn. „e-Urząd
w Oświęcimiu”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę
7.534,14 zł plan wydatków na powyższe zadanie.
W ramach realizacji projektu „e-Urząd w Oświęcimiu”,
w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargo-

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)

5.650,12
5.650,12
5.650,12
5.650,12

7.534,14
7.534,14

1.884,02
1884.02
1.884,02
1.884,02
1.884,02

7.534,14
7.534,14
7.534,14

wymi, w czerwcu br wystąpiono do Instytucji Zarządzającej
o wprowadzenie zmian do zawartej umowy Nr MRPO.01.02.00-12-048/10-00-XVI/501/FE/10 o dofinansowanie
projektu „e-Urząd w Oświęcimiu” w ramach MRPO na lata
2007-2013. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wartości projektu oraz zmiany wartości VAT z 22% na 23%. IZ wyraziła
zgodę, aby zmiana stawki VAT została pokryta w ramach
udzielonego dofinansowania. Z uwagi na przedłużające się
procedury w Urzędzie Marszałkowskim, aneks został podpisany w dniu 13 października 2011 r.
Oszczędności uzyskane w wydatkach w kwocie
1.884,02 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na
zakup materiałów i wyposażenia - wydatki pośrednie UM.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

852
85214

854
85415

Zmniejszenie
(-)

Wyszczególnienie
WYDATKI
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące, w tym na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące, w tym na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 17.033 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” do
dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
W ramach zadania 101/MOPS realizowane są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w wysokości 252.034 zł, z tego
w ramach środków otrzymanych z MUW Kraków w wysokości 201.627 zł oraz ze środków własnych gminy
w wysokości 50.407 zł. W bieżącym roku budżetowym

Zwiększenie
(+)
17.033
17.033
17.033
17.033

17.033
17.033
17.033
17.033

potrzeby na realizację w/w świadczeń kształtują się na
poziomie 166.868 zł (ze środków MUW 133.494 zł i ze
środków własnych gminy 33.374 zł). Niewykorzystane
środki własne gminy w kwocie 17.033 zł przeznacza się na
wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą pomocy dla
najuboższych mieszkańców miasta w formie zasiłku celowego, a w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu i kosztów pogrzebu.
Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS
„tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo
specjalistyczne”.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

600
60016

700
70005

710
71004

Wyszczególnienie
WYDATKI
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

146.000
146.000
146.000
146.000
224.900
224.900
224.900
224.900
46.900
40.000
40.000
40.000
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 224.900 zł do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości”.
Zmian dokonuje się w związku z planowanym nabyciem
na rzecz miasta działek o łącznej pow. 0,2285 ha zabudowanych budynkami bazy ZUK przy ul. Bulwary. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu,
uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 24 października 2007 r., w/w działki znajdują się w sektorze 7 w jednostkach strukturalnych: UC tereny wielofunkcyjnego zespołu usług cenotwórczych,
KDX1 - tereny dróg pieszych i placów publicznych. Nabycie nieruchomości następuje za cenę wynikającą z operatu szacunkowego.
Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:
-

-

-

-

-

zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Klucznikowskiej”
w kwocie 43.100 zł. Zadanie zostało zrealizowane
i pozostały na nim oszczędności,
zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Krasickiego”
w kwocie 14.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji
i występują na nim oszczędności,
zadanie inw. pn. „Aktualizacja projektu przebudowy
ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia
w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej” w kwocie 5.000 zł. Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na niewystarczającą wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w odpowiednim czasie. Projektant w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe na wykonanie prac związanych z aktualizacją posiadanej przez miasto dokumentacji dla w/w
zadania, złożył ofertę cenową w wysokości 22.140 zł.
Kwota ta jest wynikiem przeprowadzonych negocjacji w Wykonawcą i jest przez niego określona jako

Poz. 6543
40.000
6.900
6.900
6.900
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

ostateczna. W projekcie budżetu na 2012 rok zadanie
zostało ujęte do realizacji z kwotą 25.000 zł,
zadanie inw. pn. „Przebudowa chodników przy
ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Osiedlowej” w kwocie
83.900 zł. W związku z nadchodzącym okresem zimowym i bardzo krótkim czasem na przygotowanie procedury przetargowej, a tym samym brakiem możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym - odstąpiono
od realizacji zadania za zgodą Rady Miasta Oświęcim,
zakup usług pozostałych w kwocie 40.000 zł - zadanie
bezpośrednie 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego
przetargu na zmiany studium dla całego miasta oraz
zakończonego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta,
zadanie inw. pn. „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” - dokumentacja” w kwocie 6.900 zł. Zadanie zostało zrealizowane i pozostały na nim oszczędności,
zakup usług pozostałych w kwocie 32.000 zł - zadanie
bezpośrednie 112/GM „oświetlenie ulic, placów,
dróg”. Odstąpiono od realizacji w bieżącym roku zadania „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla potrzeb Miasta Oświęcim”. Po przygotowaniu specyfikacji do przetargu - korzystając
z doświadczeń gmin, które zleciły już wykonanie takiego opracowania - skorygowano harmonogram
prac do wykonania przez wykonawcę: zadanie zostanie uznane za wykonane z chwilą uchwalenia „Założeń” przez Radę Miasta, a nie jak zakładano, po wykonaniu opracowania. Wykonawca będzie musiał
uwzględnić w „Projekcie założeń” ewentualne wnioski i uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych i wynikające z opinii samorządu województwa,
w konsekwencji okres realizacji wydłuży się o około
3 miesiące i zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

63001

WYDATKI
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej

630

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)
2.806
2.806
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92605
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Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 2.806 zł w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.806
2.806
2.350
456
1.367

1.367
1.367
1.367
1.367
1.439
1.439
1.439
1.439
1.439

fundusz świadczeń socjalnych w dz. 756 „Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”
oraz dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania
w zakresie kultury fizycznej”.
Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOSiR.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności
w wydatkach zaplanowanych na odpisy na zakładowy

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011
Dział

Rozdział

757
75702

921
92109

Wyszczególnienie
WYDATKI
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące, w tym na:
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące, w tym na:
dotacje na zadania bieżące

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 13.500 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 102/NK „kontrola,
nadzór i analiza działalności instytucji kultury”. Zmian

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)

13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500

dokonuje się w celu wykonania wstępnej koncepcji
remontu elewacji i remontu sali widowiskowej OCK.
Środki na powyższe zadanie w wysokości 13.500 zł
przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Plan na tym
zadaniu na dzień 31.10.2011 r. wynosi 1.037.945 zł, natomiast wykonanie 306.687,08 zł, tj. 29,55% planu.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok
Lp.
1

Dochody budżetu
a) bieżące
b) majątkowe

Kwota (zł)
125.628.065,13
113.553.044,09
12.075.021,04

2

Wydatki budżetu
a) bieżące
b) majątkowe

131.124.324,13
110.848.674,11
20.275.650,02

3

Deficyt budżetu

5.496.259,00

4

Przychody budżetu
a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
b) kredyty

8.820.979,00
3.940.979,00

Rozchody budżetu
a) spłaty kredytów
b) wykup papierów wartościowych

3.324.720,00
1.616.720,00
1.708.000,00

5

Treść

4.880.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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do uchwały Nr XV/279/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR XI / 119 / 2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h i pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 5
ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi EkonomicznoAdministracyjnemu Oświaty w Szerzynach w brzmieniu
jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/136/04 Rady Gminy
z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania statutu
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty
w Szerzynach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
Załącznik
do uchwały Nr XI/119/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 9 listopada 2011 r.

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W SZERZYNACH
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
zwany dalej „ZEAO” jest gminną jednostką budżetową
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4. Ustawy z dnia 5 lipca 2010 r. o rachunkowości,
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
6. Niniejszego statutu,
7. Innych przepisów regulujących zasady działania
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 2.
1. Siedzibą ZEAO jest miejscowość Szerzyny, adres:
38-246 Szerzyny 521.
2. Obszar działania ZEAO obejmuje Gminę Szerzyny.
§ 3. Zespół używa pieczątki podłużnej w brzmieniu
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Szerzynach.
§ 4. Organem władnym do tworzenia i likwidacji
ZEAO jest Rada Gminy Szerzyny.
Rozdział 2
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5. Do zadań ZEAO należy w szczególności:
1. W zakresie obsługi organizacyjnej i administracyjnej
szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych, zwanymi dalej placówkami oświaty:

1) przygotowywanie propozycji oraz prowadzenie
spraw w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek oświatowych,
2) przedkładanie propozycji rozwiązań w sprawach
związanych z organizacją sieci szkół i przedszkoli
oraz dowozem dzieci do szkół,
3) przygotowanie informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych,
4) przygotowanie propozycji dotyczących powoływania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów placówek oświaty oraz
regulaminów pracy tych komisji,
5) organizacyjne zabezpieczenie przeprowadzenia
konkursów na stanowisko dyrektora oraz przygotowanie projektu zarządzeń w sprawach powierzenia funkcji dyrektora placówek oświaty, a także
odwołanie z tego stanowiska,
6) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych placówek oświaty,
7) opiniowanie, wnioskowanie i wnoszenie uwag do
projektów rocznych arkuszy organizacyjnych,
8) wnioskowanie o uchylenie uchwał rad pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa,
9) przygotowanie postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego,
10) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze motywacyjnym,
11) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego,
12) współpraca z instytucjami w sprawach dotyczących
placówek oświatowo-wychowawczych zgodnie
z kompetencjami organu prowadzącego,
13) sporządzanie zestawień zbiorczych w Systemie
Informacji Oświatowej,
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14) ewidencja i kontrola spełnienia obowiązku nauki
do 18-tego roku życia.
2. W zakresie obsługi finansowej szkół i gospodarowania budżetem:
1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych Gminy
Szerzyny, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku
chronologicznym i systematycznym,
2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów
i pasywów,
3) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
4) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych,
5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
3. W zakresie koordynowania i współdziałania:
1) współdziałanie z instytucjami samorządowymi
i rządowymi w zakresie spraw dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych,
2) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy planowaniu i realizacji budżetów placówek oświatowych,
3) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Krakowie
jako organem nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań oświatowych w Gminie,
4) współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym działalności oświatowej,
5) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych
w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Rozdział 3
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 6.
1. ZEAO prowadzi odrębne rachunki dla obsługiwanych
placówek oświatowych.
2. ZEAO prowadzi obsługę finansową w oparciu o typowy plan kont dla jednostek budżetowych.
Rozdział 4
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA ZEAO
§ 7.
1. Pracą ZEAO kieruje Kierownik i reprezentuje go na
zewnątrz.
2. Kierownika ZEAO zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Kierownik ZEAO kieruje jednoosobowo działalnością
ZEAO na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
mu przez Wójta.
4. Szczegółową organizację ZEAO, w tym podział zadań
oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzial6544
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ności pracowników, określa regulamin organizacyjny
opracowany przez Kierownika ZEAO, zgodnie z niniejszym statutem i zatwierdzony przez Wójta Gminy
Szerzyny.
5. W przypadku oświadczenia woli, powodującego powstanie zobowiązania finansowego, dokumenty podpisuje Kierownik oraz Główny Księgowy ZEAO.
§ 8.
1. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem projektów planów finansowych, analiz oraz arkuszy organizacyjnych
placówek oświatowych,
2) sprawowanie nadzoru w zakresie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów placówek oświatowych,
3) organizowanie pracy komisji egzaminacyjnej na
stopień nauczyciela mianowanego,
4) przygotowanie oceny pracy dyrektorów w zakresie kompetencji organu prowadzącego,
5) wydawanie dyrektorom doraźnych zaleceń i zarządzeń związanych z prowadzeniem placówki
oświatowej,
6) wykonywanie innych zadań w zakresie działalności ZEAO.
2. Kierownik wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników ZEAO.
3. Kierownik wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące
organizacji pracy w ZEAO.
Rozdział 5
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZEAO
§ 9.
1. Uprawnienia kontrolne względem ZEAO realizuje Rada
Gminy, poprzez swoje organy oraz Wójt Gminy.
2. Rada Gminy dokonuje okresowych kontroli i oceny
działalności ZEAO w szczególności w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych,
2) realizacji planu finansowego ZEAO.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. Za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu odpowiedzialność ponosi Kierownik ZEAO.
§ 11. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały
Rady Gminy.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
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UCHWAŁA NR XII/122/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/111/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z zm.),
Rada Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:
§ 1. Traci moc Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień
przedmiotowych od podatku leśnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 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 Marek Antas
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UCHWAŁA NR XII/123/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 i 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z 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. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/109/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie

Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości traci moc § 2 pkt 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Antas
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UCHWAŁA NR XII/124/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z zm.) - Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach,
o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, o której mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Szerzyny.
§ 3. Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Antas
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/124/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
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do uchwały Nr XII/124/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
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UCHWAŁA NR XI/76/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Gmina Sucha Beskidzka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 19 poz. 115 z póź. zm.) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
gminnych:
1) za prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości - 3 zł,
b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% jej szerokości - 5 zł,
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8 zł,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach,
placach zatokach postojowych, ścieżkach ciągach
pieszych - 3 zł,

3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach
pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 2 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż
24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego
przez jeden dzień.
§ 2.
1. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1) poza jezdnią: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - 4 zł,
2) poza jezdnią: pozostałych urządzeń - 30 zł,
3) w jezdni: wszystkie urządzenia infrastruktury
technicznej - 50 zł,
4) na drogowych obiektach inżynierskich: wszystkie
urządzenia infrastruktury technicznej - 200 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub
na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres
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krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie
do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

1) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - 3 zł,
2) inne niewymienione w pkt 1 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego: - 2 zł.

§ 3.
1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zajętego
przez rzut poziomy umieszczonego obiektu:
1) handlowego lub usługowego - 4 zł,
2) pozostałych obiektów - 2 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się stawkę za każdy dzień 1 m2 powierzchni reklamowej w wysokości 1,5 zł.

Poz. 6548,6549

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez
rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki jak za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 4.
1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego na prawach wyłączności w celach innych
niż wymienione w § 1, § 2, § 3:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiękała
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UCHWAŁA NR XI/79/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/364/06 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Sucha Beskidzka zmienionej uchwałami Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XIV/95/07 z dnia
29 listopada 2007 r.; Nr XXVIII/194/09 z dnia 31 marca 2009 r. oraz Nr XXXV/229/09 z dnia 30 listopada 2009 r.,
Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala opłatę za odbiór i utylizację nieczystości stałych
niesegregowanych przez Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej w następujących wysokościach:
1) w workach o pojemności 110 litrów w kolorze
czarnym
z nadrukiem
"Zakład
Komunalny
w Suchej Beskidzkiej":
netto 13,89 zł/szt.
brutto 15,00 zł/szt.
2) w workach o pojemności 60 litrów w kolorze
czarnym z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej":
netto 7,41 zł/szt.
brutto 8,00 zł/szt.
§ 2.
1. Ustala opłatę za odbiór i utylizację odpadów segregowanych w następujących wysokościach:
1) w workach przeźroczystych o pojemności 110 litrów z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej" w kolorze żółtym - na plastik, puszki
i metal:

netto 0,93 zł/szt.
brutto 1,00 zł/szt.
2) w workach przeźroczystych o pojemności 110 litrów z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej" w kolorze zielonym - na szkło:
netto 1,39 zł/szt.
brutto 1,50 zł/szt.
3) w workach przeźroczystych o pojemności 110 litrów z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej" w kolorze niebieskim - na papier:
netto 1,39 zł/szt.
brutto 1,50 zł/szt.
§ 3.
1. Ustala opłatę za odbiór i utylizację nieczystości stałych niesegregowanych odbieranych w pojemnikach
120 litrów przez Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w wysokości 38,50 zł brutto rocznie od jednej osoby zamieszkującej w budynku. Kwota ta stanowi równowartość ceny za wywóz minimalnej ilości wytworzonych odpadów przez jedną osobę rocznie, tj. 70 kg.
2. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 płatna jest w dwóch
ratach, tj.:
1) pierwsza rata w wysokości 19,25 zł od osoby do
dnia 31 stycznia,
2) druga rata w wysokości 19,25 zł od osoby do dnia
31 lipca.
3. Ustala opłatę za odbiór i utylizację nieczystości stałych niesegregowanych odbieranych w pojemnikach
o pojemności od 120 – 1100 litrów przez Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej od pozostałych dostawców odpadów w wysokości 158,80 zł brutto
rocznie, odpowiadające 280 kg odpadów na rok.
4. Opłata o której mowa w § 3 ust. 3 płatna jest w dwóch
ratach, tj.:
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1) pierwsza rata w wysokości 79,40 zł do dnia
31 stycznia,
2) druga rata w wysokości 79,40 zł do dnia 31 lipca.
§ 4. Ustala opłatę za odbiór i utylizację nieczystości
stałych niesegregowanych za każdy kilogram powyżej
minimalnej ilości wywożonych odpadów, tj. 70 kg na
osobę rocznie i powyżej 280 kg dla pozostałych dostawców odpadów na rok odbieranych w pojemnikach przez
Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w wysokości:
netto 0,53 zł/kg,
brutto 0,57 zł/kg.
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/281/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na
terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Ustala opłatę za odbiór i utylizację popiołu
i żużla odbieranego w pojemnikach przez Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w wysokości:
netto 0,36 zł/kg,
brutto 0,39 zł/kg.
6550

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
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UCHWAŁA NR XIII/92/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h, art. 40 ust. 1 i ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18
i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Zarządzeniem
Nr 7/90 Naczelnika Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” - Rada Gminy
Raba Wyżna uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/211/2004 Rady
Gminy Raba Wyżna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rabie Wyżnej, w brzmieniu stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/92/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 27 października 2011 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ośrodek stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Raba Wyżna, utworzoną w celu realizowania zadań pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
2. Ośrodek został utworzony Zarządzeniem Nr 7/90 naczelnika Gminy Raba Wyżna z dnia 14 maja 1990 r.
3. Nadzór celowy nad Ośrodkiem w zakresie realizacji
zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Raba Wyżna,
w zakresie realizacji zadań zleconych Wojewoda Małopolski.
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej
„Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą o pomocy społecznej”,
2. przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej,
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.), zwanej w dalszej części „ustawą o świadczeniach rodzinnych”,
4. przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach
rodzinnych,
5. innych przepisów dotyczących jednostek pomocy
społecznej i jednostek budżetowych,
6. zarządzenia Nr 7/90 naczelnika Gminy Raba Wyżna
z dnia 14.05.1990 r.,
7. niniejszego statutu,
8. innych uchwał Rady Gminy Raba Wyżna,
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9. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami),
10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn.
zmianami),
11. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.),
12. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1493 z późn. zmianami),
13. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z późń. zmianami).
§ 3. Ośrodek udziela świadczeń pomocy społecznej
wyłącznie przy pomocy osób z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi określonymi
w odrębnych przepisach.
Rozdział 2
Siedziba i obszar działania
§ 4.
1. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Rabie Wyżnej.
2. Działalność Ośrodka obejmuje teren Gminy Raba
Wyżna.
Rozdział 3
Cele i zadania
§ 5.
1. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych
i zleconych z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje następujące zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej
i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej,
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego,
9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
10) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
11) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnie-

Poz. 6550

nia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
12) praca socjalna,
13) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
14) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
15) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną,
16) dożywianie dzieci,
17) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
18) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,
19) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu
informatycznego,
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
celowych,
21) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
22) zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
23) podejmowanie innych działań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych,
24) pomoc osobom mającym trudności z przystosowaniem do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
3. Ośrodek realizuje następujące zadania zlecone gminy
z zakresu pomocy społecznej:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4. Ośrodek współdziała i współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim, działającymi
na terenie gminy organizacjami społecznymi, zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami, osobami fizycznymi – w zakresie realizowania
zadań pomocy społecznej.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu
świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie i wypłacanie niżej wymienionych świadczeń:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu
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1) urodzenia dziecka,
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
3) samotnego wychowania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania,
4) samotnego wychowywania dziecka,
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6) rozpoczęcia roku szkolnego,
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
2. świadczenia opiekuńcze:
1) zasiłek pielęgnacyjny
2) świadczenie pielęgnacyjne
3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
emerytalno rentowe dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku z tytułu
samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
§ 7. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 9. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu
funduszu alkoholowego.
Rozdział 4
Organizacja wewnętrzna
§ 10.
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Raba Wyżna.
3. Kierownik GOPS jest pracodawcą w stosunku do
pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy
Społecznej.
4. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach
dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka
oraz wydaje decyzje administracyjne dla realizacji
zadań statutowych i ustawowych na podstawie
upoważnienia udzielanego przez Wójta Gminy.
6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

Poz. 6550,6551

7. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do Kierownika.
§ 11.
1. Strukturę Ośrodka tworzy:
1) dział pomocy społecznej,
2) dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
3) samodzielne stanowiska.
2. Kierownik Ośrodka ustala w Regulaminie Wewnętrznym strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres
zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
Rozdział 5
Gospodarka finansowa
§ 12.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy obejmujący przychody i wydatki zatwierdzony przez Radę Gminy.
4. Źródłami przychodu są środki finansowe pochodzące z:
1) budżetu Skarbu Państwa,
2) budżetu gminy
5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, w szczególności może przyjmować i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, w tym również finansowanymi ze środków
Unii Europejskiej.
6. Gospodarkę finansową prowadzi Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej samodzielnie, natomiast gospodarkę kasową prowadzi Urząd Gminy Raba Wyżna
na podstawie zawartego porozumienia.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 13.
1. Statut uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w statucie wymagają trybu właściwego dla
jego ustalenia.
3. Sprawy nieuregulowane w statucie normują ustawy.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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UCHWAŁA NR XIII/94/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rabie Wyżnej,
stanowiącego organ jednostki organizacyjnej Gminy Raba Wyżna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235)
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 oraz
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy Raba Wyżna
uchwala, co następuje:
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§ 1. Upoważnia się Kierownika Zespołu Ekonomiczno
- Administracyjnego Szkół w Rabie Wyżnej, stanowiącego
organ jednostki organizacyjnej Gminy Raba Wyżna, do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, Poz. 235)

Poz. 6551,6552,6553

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rabie
Wyżnej.
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UCHWAŁA NR XIV/102/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Szkół Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 roku - o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2003 Rady
Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu zmienionej
Uchwałą Nr XXIX/267/2008 Rady Gminy w Rabie
Wyżnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w paragrafie 4 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:
„4. W zakresie pozostałych spraw:
1) Wykonywanie zadań związanych z inwestycjami, remontami oraz nadzorowaniem w zakresie

sprawności techniczno-eksploatacyjnym obiektów oświatowych,
2) Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru, koordynowania i eksploatacji taboru samochodowego placówek oświatowych.
3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235)."
2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy
w Rabie Wyżnej z dnia 24 stycznia 2003 r. nie ulegają
zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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UCHWAŁA NR XIV/72/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn.
zm.), Rada Gminy Radgoszcz uchwala co następuje:
§ 1.
1) Określa "Regulamin konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie".
2) Przedmiotowy Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6553
Załącznik
do uchwały Nr XIV/72/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
§ 1. Regulamin określa zakres i tryb przeprowadzania
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi,
3) projekty aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i projekty aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanej dalej ustawą.
§ 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć: organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Radgoszcz,
rada działalności pożytku publicznego (w przypadku jej
powołania) i w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 2
ogłasza Wójt Gminy Radgoszcz.
§ 5.
1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Gminy Radgoszcz oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem
rozpoczęcia konsultacji.
2. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 6. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) zasięg terytorialny konsultacji.
§ 7. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:
1) konsultacje pisemne,

2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
3) formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Radgoszcz stanowiący załącznik
Nr 1 do regulaminu,
4) pytania i sugestie przekazywane drogą elektroniczną.
§ 8.
1. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem
jest lista obecności uczestników spotkania.
2. Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej
przedmiotu, zostanie określona przez Wójta Gminy
w ogłoszeniu.
3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z radą
działalności pożytku publicznego – jeżeli zostanie
powołana, termin na wyrażenie opinii nie może być
dłuższy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację
z jej wyrażenia.
§ 9.
1. Opinie i uwagi rady działalności pożytku publicznego
oraz organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie
konsultacji, kierowane są do właściwego referatu
Urzędu Gminy Radgoszcz w formie pisemnej na
formularzu określonym przez Wójta Gminy lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Referat Urzędu Gminy Radgoszcz rozpatruje w/w
opinie i uwagi oraz przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy
Radgoszcz.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta
Gminy Radgoszcz, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Radgoszcz, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Radgoszcz przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 2.
§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
Gminy Radgoszcz.
§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Regulaminie.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Przewodniczący Rady Gminy Jan Zuziak
6553

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41047 –

Poz. 6554

6554
6554

UCHWAŁA NR XIV/73/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 2
ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172
z późn. zm.); art. 8, art.. 9, art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z 19 października
2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. z 2011 roku,
nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012
roku (M.P. z 2011 roku, nr 95, poz. 962), Rada Gminy Radgoszcz uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz w następujących
wysokościach:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie 396,00 zł
2) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie 541,00 zł
3) powyżej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie 620,00 zł
4) powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie 660,00 zł
5) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton 766,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie 377,00 zł
2) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie 515,00 zł
3) powyżej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie 581,00 zł
4) powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie 634,00 zł
5) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton 726,00 zł
3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1056,00 zł
2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton 1122,00 zł
5) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 990,00 zł
2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton 1056,00 zł
6) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
7) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia
31 grudnia 1994 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
1) od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton 330,00 zł
2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton 396,00 zł
8) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu
1 stycznia 1995 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
1) od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton 304,00 zł
2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton 370,00 zł
9) 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 - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10) Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 20 miejsc 370,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc 660,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1254,00 zł
11) Od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 20 miejsc 317,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc 594,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1148,00 zł
12) Od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania
jest gaz - bez względu na datę produkcji – w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 20 miejsc 290,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc 568,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1109,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/61/07 Rady Gminy
Radgoszcz z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na
obszarze Gminy Radgoszcz (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2007, nr 947, poz. 6537).
§ 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 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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UCHWAŁA NR XIV/74/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz
art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172 z poźn. zm.), art. 6 ust. 3 i art. 6 a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 roku, Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie

średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011, Nr 95 poz 969) Rada Gminy
Radgoszcz uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. na kwotę 39,00 zł.
za 1 dt. w stosunku do średniej ceny skupu żyta w kwocie 74,18 zł. za 1 dt. ustalonej w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku (M. P. z 2011 r., Nr 95, poz. 969) Obniżona

Dziennik Urzędowy
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do kwoty 39,00 zł. za 1 dt. średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 r. na
terenie Gminy Radgoszcz
§ 2.
1) Ustala się wzór formularza deklaracji podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2) Ustala się wzór formularza oświadczenia podatkowego dla naliczenia podatku rolnego od osób fizycznych (zatytułowanego „Informacja w sprawie podatku rolnego”). jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

Poz. 6555

§ 3. Traci moc uchwała nr L/213/10 Rady Gminy
Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Radgoszcz (Dz. Urz. Woj.Mał. Nr 668, poz.5593).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6555
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6555
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Poz. 6555

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6555
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6555
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Poz. 6555,6556

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zuziak
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UCHWAŁA NR XIV/75/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.). Rada Gminy
Radgoszcz uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz w następującej wysokości rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 złotych od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 2,50 złotych od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 złotych
od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 złotych od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,70 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,15 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d ) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
2,50 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 złotych
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 roku
Nr 121, poz. 844 ze zm.).
§ 2.
1) Ustala się wzór formularza deklaracji podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2) Ustala się wzór formularza oświadczenia podatkowego dla
naliczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych
(zatytułowanego "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"), jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz (Dz. Urzęd.
Woj. Małop. Nr 947, poz. 5900),
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Radgoszcz.
§ 5.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Zuziak
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Poz. 6556
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/75/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6556
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Poz. 6556

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6556
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/75/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6556

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zuziak
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Poz. 6557
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UCHWAŁA NR XIV/80/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Radgoszcz
uchwala, co następuje:
W Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
Nr VII/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. z późniejszymi
zmianami wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
4.953,27 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11.319,27 zł;
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.366,00 zł.
2) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
4.953,27 zł, jak w tabeli Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.353,27 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.400,00 zł.
3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu jak w tabeli
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady
Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011 r. otrzymuje brzmienie tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady
Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41064 –

Poz. 6557
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/80/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6557

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6557
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/80/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6557

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41068 –

Poz. 6557
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/80/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RADGOSZCZ NA 2011 RAK – ZMIANY
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Poz. 6557
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Poz. 6557
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Poz. 6557
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Poz. 6557
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Poz. 6557

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6557
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/80/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41079 –

Poz. 6557

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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Poz. 6557
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/80/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 21 listopada 2011 r.
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Poz. 6557
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Poz. 6557

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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UCHWAŁA NR XI/78/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1-4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

Rodzaj nieruchomości

Stawka podatku

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Budynki mieszkalne lub ich części
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez
podmioty udzielające tych świadczeń
Budynki pozostałe lub ich części:
- zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- zajęte na cele wypoczynkowe,
- gospodarcze, zajęte na chód drobnego inwentarza, pomieszczenia składowe,
- stodoły,
- garaże wolnostojące,
- inne
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

0,63 zł od 1 m2 powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/125/2008 Rady
Gminy Tomice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice.

3,38 zł od 1 ha powierzchni
0,13 zł od 1 m2 powierzchni
0,55 zł od 1 m2 pow. użytk.
17,50 zł od 1 m2 pow. użytk.
8,06 zł od 1 m2 pow. użytk.
3,46 zł od 1 m2 pow. użytk.

3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.
5,62 zł od 1 m2 pow. użytk.
3,50 zł od 1 m2 pow. użytk.
2,20 zł od 1 m2 pow. użytk.
5,50 zł od 1 m2 pow. użytk.
4,00 zł od 1m2 pow. użytk.
2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak
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UCHWAŁA NR XI/79/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.

6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopa-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581
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da 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy dla podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik
Nr 1 do uchwały,
2) Deklaracja na podatek rolny - załącznik Nr 2 do
uchwały,
3) Deklaracja na podatek leśny - załącznik Nr 3 do
uchwały,
4) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego - załącznik Nr 4 do uchwały.

Poz. 6559

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/127/2008 Rady
Gminy Tomice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
niezbędnych do wymiaru i poboru 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 i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Poz. 6559
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/79/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Poz. 6559

Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak
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Poz. 6559
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/79/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Poz. 6559

Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak
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Poz. 6559
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/79/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Poz. 6559

Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak
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Poz. 6559
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/79/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada
Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta 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. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty

59,34 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego za 2012 r. na obszarze gminy Tomice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

6560

6561
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UCHWAŁA NR XI/81/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.),
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.
Nr 95, poz. 961) i obwieszczeniem Ministra Finansów
Dopuszczalna masa całkowita
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
Powyżej 9 t i poniżej 12 t

z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
(M.P. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Tomice uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
Stawka podatku (w złotych)
640,00
700,00
840,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25

25
27

Zawieszenie osi
Inne system
pneumatyczne lub równoważne zawieszenia osi
Stawka podatku (w złotych)
Dwie osie
900,00
1.000,00
1.000,00
1.100,00
1.100,00
1.150,00
1.150,00
1.500,00
Trzy osie
1.150,00
1.400,00
1.400,00
1.500,00
1.500,00
1.650,00
1.650,00
1.800,00
1.800,00
1.950,00
1.950,00
2.050,00
Cztery osie i więcej
1.700,00
1.750,00
1.750,00
1.900,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581
27
29
31

– 41099 –

29
31

1.900,00
2.000,00
2.100,00

Poz. 6561
2.000,00
2.750,00
2.800,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):
a) od 3,5 t i poniżej 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
Od 3,5 t do 7 t włącznie
Powyżej 7 t i poniżej 12 t

Stawka podatku (w złotych)
700,00
840,00

b) równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatycznie lub równoważne zawieszenia osi
Stawka podatku (w złotych)
Dwie osi
950,00
1.150,00
1.050,00
1.250,00
1.150,00
1.400,00
1.650,00
2.200,00
Trzy osie i więcej
1.450,00
1.950,00
2.000,00
2.850,00

4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t - 330 zł.
5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalna masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub równoważne zawieszenia osi
Stawka podatku (w złotych)
Jedna oś
450,00
500,00
500,00
550,00
550,00
700,00
Dwie osie
450,00
500,00
750,00
1.000,00
950,00
1.500,00
1.350,00
1.950,00
Trzy osie i więcej
820,00
1.150,00
1.150,00
1.500,00

6) Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)
Do 15 włącznie
16 do 29 włącznie
30 lub więcej
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/185/2009 Rady
Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie
podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Tomice.
6561

Stawka podatku (w złotych)
500,00
900,00
1.550,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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UCHWAŁA NR XI/86/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 212, art. 235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
Tomice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Tomice
o kwotę 20.415,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące 20.415,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 415,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 415,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
415,00 zł:
- wydatki statutowe jednostek budżetowych
415,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 3.843.740,13 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 943.740,13 zł.
§ 3. Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/
24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. dotycząca przychodów
i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka
Kultury Gminy Tomice i załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/24/2011 z dnia 28 stycznia
2011 roku dotyczących planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tomice na rok 2011 otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.900.000 zł,

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001
0750

756

75616

0500

Treść
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
w tym: dochody bieżące
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i płat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
w tym: dochody bieżące
OGÓŁEM

Zwiększenia
415,00
415,00
415,00

415,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00
20.415,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻACYCH BUDŻETU GMINY TOMICE NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

020
02001

§

Wydatki
bieżące

Treść

LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM

zwiększenia
415,00
415,00
415,00
415,00

Wydatki
bieżące
jedn.
budżetowych
zwiększenia
415,00
415,00
415,00
415,00

Wydatki
na realizację
zadań
statutowych
zwiększenia
415,00
415,00
415,00
415,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Przychody ogółem
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody ogółem
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

Kwota
17.918.250,53
21.761.990,66
4.873.740,13
3.500.000,00
1.373.740,13
1.030.000,00
1.030.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TOMICE W 2011 ROKU

Dział Rozdział

754

75412

900
90001

921

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj dotacji
z budżetu

Wydatki
bieżące
95.550,00

dotacja celowa na zadania
bieżące

dotacja przedmiotowa dla
zakładu budżetowego

z tego:
dla jednostek
dla jednostek
sektora
spoza sektora
finansów
finansów
publicznych
publicznych
0,00
95.550,00

95.550,00

0,00

95.550,00

96.950,00

96.950,00

0,00

96.950,00

96.950,00

0,00

603.500,00

580.500,00

23.000,00
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92105

Pozostałe zadania w zakresie
kultury

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Biblioteki

92116
926
92605

801
80104

851
85154

852
85214
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KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

Poz. 6562,6563

dotacje celowa na zadania
bieżące zlecona do realizacji stowarzyszeniom
dotacja podmiotowa

23.000,00

0,00

23.000,00

285.500,00

285.500,00

0,00

dotacja podmiotowa

295.000,00

295.000,00

0,00

67.000,00
67.000,00

0,00
0,00

67.000,00
67.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

890.000,00

704.450,00

185.550,00

dotacje celowa na zadania
bieżące zlecona do realizacji stowarzyszeniom

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

dotacja celowa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
między j.s.t.

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dotacje celowa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
między j.s.t.

POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

dotacja celowa na zadania
bieżące

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
6562

6563
6563

UCHWAŁA NR IX/74/2011
RADY GMINY W STRYSZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
transportowych w wysokości:
(t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy w Stryszowie, uchwala co
następuje:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
650,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.052,00
powyżej 9 ton ale poniżej 12 ton
1.194,00
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Mniej niż

12 t
15 t

15 t

Inny system
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatku w złotych

Dwie osie
1.520,00
1.792,00
Trzy osie

1.738,00
1.954,00

Dziennik Urzędowy
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12 t
19 t
23 t
25 t

19 t
23 t
25 t

12 t
27 t
29 t
31 t

27 t
29 t
31 t

– 41103 –
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1.740,00
2.062,00
2.254,00
2.388,00

2.008,00
2.172,00
2.334,00
2.496,00

2.118,00
2.280,00
2.338,00
2.442,00

2.228,00
2.336,00
2.662,00
2.792,00

Cztery osie i więcej

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) 1. od 3,5 tony poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 tony – do 7 ton włącznie
powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych
1.302,00
1.410,00

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

Oś jezdna (osie jezdne)
Inny system
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub uznanym za równoważne
jezdnych
Stawka podatku w złotych

Dwie osie
12 t

31 t

1.520,00

31 t

1.684,00

12 t
40 t

Trzy osie
1.736,00
1.954,00

40 t

1.630,00
2.102,00

1.900,00
2.730,00

5. Od przyczep i naczep, 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:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 ton i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych
646,00

6. Od przyczep i naczep, 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:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
Oś jezdna (osie jezdne)
Inny system
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
(w tonach)
lub uznanym za równoważne
jezdnych
Nie mniej niż
Mniej niż
Stawka podatku w złotych
Jedna oś
12 t
25 t
706,00
760,00
25 t
870,00
978,00
Dwie osie
12 t
33 t
38 t

12 t
36 t
powyżej 36 t

33 t
38 t

36 t

708,00
980,00
1.248,00
Trzy osie
1.086,00
1.412,00
1.574,00

924,00
1.410,00
1.848,00

1.302,00
1.520,00
1.846,00

Dziennik Urzędowy
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7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
mniejszej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc
§ 2. Traci moc Uchwała nr XVIII/104/08 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 24 listopada 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszów.

Stawka podatku w złotych
938,00
1.562,00
§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku
należnego od 1 stycznia 2012 roku.
2. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach
Gminy Stryszów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

6563

6564
6564

UCHWAŁA NR XVII/91/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada
Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy
Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy
Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 2b do Uchwały
Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu nr V/21/2011
z dnia 27 stycznia 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 3 do Uchwały
Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr V/21/2011
z dnia 27 stycznia 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Żurek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/91/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2011
Dział
900

Razem

Rozdział

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095

Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe

Zwiększenia

Zmniejszenia

27.591,00
27.591,00
27.591,00
27.591,00
27.591,00

-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41105 –

Poz. 6564
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/91/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2011
Dział
758

Rozdział

Treść
Różne rozliczenia
- dochody bieżące
z tego: subwencja oświatowa (§ 2920)

Razem

Zwiększenia
27.591,00
27.591,00
27.591,00
27.591,00

Zmniejszenia
-

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Żurek
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/91/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział
Rozdział
400
40001
40002
600
60013
60014
60016
60017
60078
60095
700
70005
710
71095
720
72095
750
75023
754
75412
75495
801
80101
900
90001
90005
90095
921
92109
926
92601
92695
Razem

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie ciepła
Dostarczanie wody
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Drogi wewnętrzne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalność usługowa
Pozostała działalność
Informatyka
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
OSP
Pozostała działalność
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Pozostała działalność

Wydatki razem, w tym
finansowane
z udziałem środków
Unii Europejskiej
70.327,00
50.327,00
20.000,00
1.513.371,70
961.611,70
383.810,00
12.000,00
16.000,00
130.000,00
9.950,00
4.138,00
4.138,00
40.000,00
40.000,00
60,75
60,75
60,75
60,75
27.400,00
27.400,00
483.463,00
265.836,00
429.948,00
265.836,00
53.515,00
328.167,00
130.000,00
328.167,00
130.000,00
1.673.324,93
224.465,36
1.483.824,93
224.465,36
100.000,00
89.500,00
7.000,00
7.000,00
270.613,09
189.737,09
189.737,09
189.737,09
80.876,00
4.417.865,47
810.099,20

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41106 –

Poz. ,6565
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/91/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 listopada 2011 r.
Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2011 rok
1. DOCHODY OGÓŁEM: 54.296.156,28
2. WYDATKI OGÓŁEM: 53.487.563,65
3. NADWYŻKA (1-2): 808.592,63
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 1.342.127,37
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 506.531,37
- § 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów 835.596,00
5. ROZCHODY BUDŻETU: 2.150.720,00
z tego:
- spłata zaciągniętych pożyczek 250.720,00
- spłata zaciągniętych kredytów 1.900.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Żurek
6564

6565
6565

UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211 i art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę
5.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę
154.782,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 37.782,00 zł,
2) dochody majątkowe: 117.000,00 zł, ja w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę
203.335,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 23.335,00 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 23.335,00 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 180.000,00
zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę
175.932,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 175.932,00 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 132.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 43.132,00 zł,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 177.185,00 zł,
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami po
zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.577.166,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych
pożyczek
i kredytów
w kwocie
1.417.595,00 zł,
2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134.571,00 zł.
§ 3.
1. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą ustala się
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011
pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w wysokości 1.417.595,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w kwotach określonych limitami z ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Stanisław Magiera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581

– 41107 –

Poz. 6565
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/70/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Budżet Gminy Wietrzychowice na 2011 r. korekta dochodów - w złotych i groszach.
Dz.

1
010

§

Wyszczególnienie

3

0920
6290

700
0770

750
0690
758
2750
801
0830
852
0970
2360

4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym:
a)dochody bieżące
Pozostałe odsetki
b) dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym dochody majątkowe:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym dochody bieżące:
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług
POMOC SPOŁECZNA
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA

Plan
początkowy
5
210 820,42

Dochody
Zmniejszenie Zwiększenie

-

7
9 500,00

Plan po
zmianach
8
220 320,42

-

-

500,00

500,00

103 650,00

-

9 000,00

112 650,00

565 149,38

-

108 000,00

673 149,38

250 700,00

-

108 000,00

358 700,00

152 197,00

-

1 500,00

153 697,00

150,00
5 747 620,00

-

1 500,00
19 127,00

1 650,00
5 766 747,00

112 432,00

5 000,00

19127,00
5 000,00

19127,00
112 432,00

76 000,00
1 201 909,00

5 000,00
-

5 000,00
11 655,00

76 000,00
1 213 564,00

22 000,00
500,00

-

9 505,00
2 150,00

31 505,00
2 650,00

7 990 127,80

5 000,00

154 782,00

8 139 909,80

6

Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/70/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
Budżet Gminy Wietrzychowice na 2011 r. korekta wydatków - w złotych i groszach.
Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie
Plan

1
010

2
01010

3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
1) wydatki majątkowe
z tego:
- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych

Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia

-

Plan
po
zmianach
7
1 952 866,42
1 840 000,00

90 000,00

-

1 840 000,00

90 000,00

-

402 664,00

4
2 042 866,42
1 930 000,00

5
90 000,00
90 000,00

1 930 000,00
492 664,00

6

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 581
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
1) wydatki majątkowe
z tego:
- wydatki inwestycyjne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA

Poz. 6565
1 898 858,00
1 634 995,00

90 000,00
90 000,00

-

1 808 858,00
1 544 995,00

1 610 995,00

90 000,00

-

1 520 995,00

1 610 995,00
268 010,38
208 574,00

90 000,00
8 335,00
8 335,00

-

1 520 995,00
259 675,38
200 239,00

208 574,00

8 335,00

-

200 239,00

206 074,00

8 335,00

-

197 739,00

94 072,00
34 530,00

15 000,00
15 000,00

-

79 072,00
19 530,00

34 530,00

15 000,00

-

19 530,00

34 530,00

15 000,00

-

19 530,00

4 019 483,00
1 922 378,00

-

160 932,00
70 000,00

4 180 415,00
1 992 378,00

1 828 724,00

-

70 000,00

1 898 724,00

1 536 889,00

-

47 000,00

1 583 889,00

291 835,00

-

23 000,00

314 835,00

329 338,00

-

18 932,00

348 270,00

317 068,00

-

18 932,00

336 000,00

248 698,00

-

18 800,00

267 498,00

68 370,00

-

132,00

68 502,00

1 018 186,00

-

67 000,00

1 085 186,00

963 202,00

-

67 000,00

1 030 202,00

67 000,00

904 658,00

837 658,00

-

201 692,00

-

5 000,00

206 692,00

201 192,00

-

5 000,00

206 192,00

94 295,00

-

5 000,00

99 295,00

241 000,00

-

15 000,00

256 000,00

167 900,00

-

15 000,00

182 900,00

167 900,00

-

15 000,00

182 900,00

167 900,00

-

15 000,00

182 900,00

8 564 289,80

203 335,00

175 932,00

8 536 886,80

Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/70/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIETRZYCHOWICE NA 2011 ROK
Paragraf 4 ust. 1 Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 23 lutego 2011r
Pozycja

A.
A1
A2
B.
B1
B2
C.
D.
D1
D1.1.

D1.2.
D1.3.
D1.4.

D2
D2.1.
D2.2.

Wyszczególnienie

Dochody ogółem (A1 + A2)
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem (B1 + B 2)
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wynik – Deficyt (A – B)
Finansowanie (D1 – D2)
Przychody budżetu ogółem, z tego:
Pożyczki do zaciągnięcia, z tego:
- pożyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w Krakowie
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 - 2013
Kredyty do zaciągnięcia
Spłata udzielonych pożyczek
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu ogółem
z tego:
Spłata zaciągniętych pożyczek
Spłata zaciągniętych kredytów

Plan na rok 2011
(w złotych
i groszach)
11 608 805,80
9 706 180,80
1 902 625,00
13 185 971,80
9 667 453,80
3 518 518,00
-1 577 166,00
1 577 166,00
2 237 676,00
884 815,00
352 000,00
532 815,00
532 780,00
25 000,00
795 081,00

660 510,00
294 770,00
365 740,00
Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 2 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/64/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010
roku Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami ) w związku
z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25
października 2011 r., Nr 95, poz. 961) oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów nor-

matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2011 roku Nr 197, poz. 1172, z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/64/2011Rady Rady Gminy
Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2012 rok w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje następujące
brzmienie:
„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, za-
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jętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
3,30 zł od 1 m2 „powierzchni użytkowe "

Poz. 6566,6567

Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice.

Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
6566

6567
6567

UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi
zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 roku, Nr 197
poz. 1172, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości, o których mowa w art. 6
ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku
Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) w brzmieniu
załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzory formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o których mowa
w art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopa-

da 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami) w brzmieniu
załączników Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzory formularzy informacji
o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o których
mowa w art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu załączników Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy
Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku Nr 925, poz. 5689.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 2 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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UCHWAŁA NR X/68/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz.1240 z późn.
zm./ - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:
§ 1. 1.Zwiększa się budżet gminy na 2011 r. po
stronie planu dochodów o łączną kwotę 444.330.- Dz.
010 rozdz. 01010 o kwotę 16.164.- w tym: -dochody bieżące o kwotę 0.- -dochody majątkowe o kwotę 16.164.Dz. 010 rozdz. 01010 § 6297 o kwotę 16.164.- Dz. 010
rozdz. 01095 o kwotę 20.000.- w tym: - dochody bieżące
o kwotę 20.000.- Dz. 010 rozdz. 01095 § 2440 o kwotę
20.000.- - dochody majątkowe o kwotę 0- Dz. 756 rozdz.
75618 o kwotę 3.000.- w tym: - dochody bieżące o kwotę
3.000.- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 3.000.- dochody majątkowe o kwotę 0,- Dz. 756 rozdz. 75621
o kwotę 8.000.- w tym; - dochody bieżące o kwotę
8.000.- Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 8.000.- dochody majątkowe o kwotę 0.- Dz. 758 rozdz. 75801
o kwotę 340.000.- w tym: - dochody bieżące o kwotę
340.000.- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 340.000.- dochody majątkowe o kwotę 0.- Dz. 801 rozdz. 80101
o kwotę 5.817.- w tym: - dochody bieżące o kwotę
5.817.- Dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 o kwotę 5.817.- dochody majątkowe o kwotę 0.- Dz. 921 rozdz. 92195
o kwotę 51.349.- w tym; - dochody bieżące o kwotę 0.- dochody majątkowe o kwotę 51.349.- Dz. 921 rozdz.
92195 § 6260 o kwotę 51.349.- Zmniejsza się budżet
gminy na 2011r po stronie planu dochodów o łączną
kwotę 19.164.- Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 3.000.w tym: - dochody bieżące o kwotę 3.000.- Dz. 756 rozdz.
75618 § 0410 o kwotę 3.000.- - dochody majątkowe
o kwotę 0.- Dz., 900 rozdz. 90001 o kwotę 16.164.w tym: -dochody bieżące o kwotę 0.- -dochody majątkowe o kwotę 16.164.- Dz. 900 rozdz. 90001 § 6297
o kwotę 16.164.- Zwiększa budżet gminy na 2011 r po
stronie planu wydatków o łączną kwotę 567.886.- Dz.
010 rozdz. 01095 o kwotę 20.000,- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 20.000.- 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 20.000.- 1.2 wydatki związane
z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000.- Wydatki
majątkowe o kwotę 0,- Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę
6.146.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 6.146.1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
6.146.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.146.- Wydatki majątkowe o kwotę 0.- Dz.
757 rozdz. 75702 o kwotę 60.000.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 60.000.- 6. Wydatki na obsługę długu jednostek Samorządu terytorialnego o kwotę 60.000.- Dz. 754
rozdz. 75412 o kwotę 11.970.- w tym; Wydatki bieżące
o kwotę 11.970.- 1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 10.770.- 1.2 wydatki związane z realizacją
zadań statutowych o kwotę 10.770.- 3.Świadczenia na
rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200.- Wydatki majątkowe o kwotę 0.- Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 350.817w tym: Wydatki bieżące o kwotę 350.817.- 1.Wydatki
bieżące jednostek budżetowych o kwotę 345.869.- 1.1

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 869.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań
statutowych o kwotę 345.000.- 3.Świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 4.948.- Dz. 854 rozdz. 85415
o kwotę 8.000.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 8.000.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000.Dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 15.000.- w tym; Wydatki
bieżące o kwotę 15.000.- 1,Wydatki bieżące jednostek
budżetowych o kwotę 15.000.- 1.2 wydatki związane
z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000.- Dz. 921
rozdz. 92195 o kwotę 94.953,- w tym: Wydatki majątkowe o kwotę 94.953,- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 94.953,- w tym: na programy realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł
zagranicznych o kwotę 30.000.- Dz. 926 rozdz. 92605
o kwotę 1.000.- Wydatki bieżące o kwotę 1.000.- 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 1.000.- 1.1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
1.000.- Zmniejsza się budżet gminy na 2011 r. po stronie
planu wydatków o łączną kwotę 123.970.- Dz. 700 rozdz.
70005 o kwotę 30.000.- w tym: Wydatki majątkowe
o kwotę 30.000.- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 30.000.- Dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 1.000.w tym: Wydatki bieżące o kwotę 1.000.- 2. Wydatki na
dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000.- Dz. 754
rozdz. 75478 o kwotę 11,970.- w tym: Wydatki majątkowe o kwotę 11,970.- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 11.970.- Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 60.000.w tym; Wydatki majątkowe o kwotę 60.000.- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000.- Dz. 900 rozdz.
90095 o kwotę 15.000.- w tym: Wydatki majątkowe
o kwotę 15.000.- 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 15.000.- w tym: - na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
o kwotę 15.000.- Dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 6.000.w tym: Wydatki bieżące o kwotę 6.000.- 2. Wydatki na
dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.000.§ 2. Zwiększa się kwotę określonych w § 3 Uchwały
Budżetowej Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011 wydatków majątkowych jak poniżej: Wydatki majątkowe
ogółem: 4.072.337 w tym: Dz. 010 – ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO 490.204 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
407.500 - rozbudowa sieci wodociągowej i SUW
w Łąkcie Górnej 163.500 - modernizacja wodociągu
Żegocina 181.000 - budowa zbiornika Rozdziele 63.000
Dz.010 rozdz. 01078 § 6050 82.704 -odbudowa stacji
uzdatniania wody w Żegocinie 82.704 Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.403.715 Dz. 600 rozdz. 60013
§ 6050 277.000 - budowa chodników przy DW 965 Rozdziele i Żegocina 173.000 - budowa chodnika przy DW
965 Łąkta Górna 104.000 Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050
41.000 - budowa chodnika przy drodze 2075K
w Żegocinie 30.000 - budowa chodnika przy drodze
Łąkta G. – Ujazd 11.000 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
118.000 - remont drogi gminnej Rozdziele - Laskowa
100.000 - budowa chodnika przy drodze gminnej
Ł.Górna-Janickówka 18.000 Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050
967.715 - odbudowa dróg gminnych 967.715 Dz. 630
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TURYSTYKA 56.023 Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 12.000 urządzenie źródła wody mineralnej w Żegocinie 12.000
Dz. 630 rozdz. 63003 § 6057 18.023 - budowa punktu
widokowego Rozdziele 18.023 Dz. 630 rozdz. 63003 §
6059 26.000 - budowa punktu widokowego w Rozdzielu
26.000 Dz 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73.714
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 73.714 - budowa placu zabaw w Bytomsku 21.000 - uzupełnienie placu zabaw
w Rozdzielu 21.000 - wymiana stolarki w budynku byłego ZGK 31.714 Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 115.200 Dz. 754
rozdz. 75478 § 6060 115.200 - zakup samochodów specjalistycznych dla OSP 115.200 Żegocina i Bełdno Dz.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 904.284 Dz. 801 rozdz.
80101 § 6050 754.284 Dz. 801 rozdz. 80101 § 6057
150.000 - budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 719.444 Dz.900 rozdz. 90001 § 6050
90.000 - budowa kanalizacji sanitarnej Łąkta G. – Bytomsko 90.000 Dz. 900 rozdz. 90078 § 6050 280.726 odbudowa oczyszczalni ścieków 144.126 - odbudowa
odcinków kanalizacji san. Ł.Górna 136.600 Dz. 900 rozdz.
90095 § 6057 152.318 rozdz. 90095 § 6059 196.400 - odnowa centrum wsi Żegocina - Dz. 921 – KULTURA

Poz. 6568

I OCHRONA DZIEDZICTWA 95.553 NARODOWEGO Dz.
921 rozdz. 92195 § 6050 600 - remont izby regionalnej
w Żegocinie 600 Dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 12.220 Dz.
921 rozdz. 92195 § 6059 17.780 - remont izby regionalnej
w Żegocinie Dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 64.953 - zakup
sprzętu muzycznego- Szkołą Muzyczna 64.953 Dz. 926 –
KULTURA FIZYCZNA 214.200 Dz. 926 rozdz. 92605
§ 6050 214.200 - budowa boiska sportowego
w Bytomsku 96.000 - remont basenu w Łąkcie Górnej
62.200 - remont boiska piłkarskiego w Żegocinie 56.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 4.072.337
§ 3. § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na
2011 r. Nr IV/18/2011 z 26 stycznia 2011 otrzymuje
brzmienie: „ § 4.Różnica między dochodami
a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na
kwotę 106.630,00 z przeznaczeniem na wskazaną
w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych „
§ 4. 1. Zmniejsza się określoną w § 5 do Uchwały
Budżetowej Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011 kwotę
rozchodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 18.750 zł –
w specyfikacji jak poniżej:

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

19.669.761

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

19.563.131

3.

Wynik (1 – 2) – nadwyżka:

4.

PRZYCHODY BUDŻETU
z czego:
– pożyczki
– kredyty
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
ROZCHODY BUDŻETU
Z czego:
– spłata rat z zaciągniętych kredytów
- spłata zaciągniętych rat pożyczek

952
952
950
5.
992
992

§ 5. Zmniejsza się kwotę określonych w § 8 Uchwały Budżetowej Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011
i załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

106.630
2.893.803
0
2 000.000
893.803
3.000.433
2.780.675
219.758

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik
do uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żegocina w roku 2011
Dział

Rozdział

Nazwa
Rodzaj dotacji z budżetu

1
400

2

40002

4
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody

5

dla jednostek
sektora finansów
publicznych
6
138.200

138.200
138.200

dotacja przedmiotowa
750
75075

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
7

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

4.000
4.000
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

801
80104

Oświata i Wychowanie
Przedszkola

5.9 00
5..900

Dotacje celowe(bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

Ochrona zdrowia

2.500

851
85195

Pozostała działalność

2.500
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

921
92113

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Centra kultury i sztuki

dotacja podmiotowa

171.000

92116

Biblioteki

dotacja podmiotowa

103.000

92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury fizycznej

926

274.000

35.000
35.000

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

420.600

39.000

OGÓŁEM DOTACJE - 459.600 zł
w tym:
- dotacje przedmiotowe: 138.200 zł
- dotacje podmiotowe: 274.000 zł
- dotacje celowe: 47.400 zł.
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 47.400 zł
- dotacje celowe inwestycyjne - 0
6568

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina mgr Jan Marcinek
• 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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