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Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

41367

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
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Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na 2011 rok

41382

Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2012 na terenie Powiatu Brzeskiego

41388

Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów

41392

Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat
za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu

41393

Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
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Rady Gminy Książ Wielki z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

41398

Rady Gminy Książ Wielki z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości

41398

Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek w podatku od środków transportowych

41399

Rady Gminy Książ Wielki z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

41402

Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian budżetu gminy
Kamienica na 2011 rok

41416

Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

41429

Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica

41429

Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

41432
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Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

41433

Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania z kanalizacji
sanitarnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie

41450

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2011

41450

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

41454

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

41455

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej

41466

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIX/132/2008 Rady Gminy Krościenko n. D., z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy
Krościenko n. D., terminu płatności i sposobu jej poboru

41467

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Krościenko nad Dunajcem

41470

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne
w Gminie Krościenko nad Dunajcem

41471

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 rok

41472

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

41478

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XV/222/2008 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta

41479

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Lisia Góra w 2012 rok

41479

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2012 roku

41480

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym

41480

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny,
deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny
i leśny

41481

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

41496

Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy
oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

41498

Rady Miasta Limanowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta Limanowa na 2011 rok

41499

Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

41510
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Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa

41510

Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przejęcia przez Gminę Limanowa za ustaloną odpłatnością obowiązków związanych z wywozem odpadów komunalnych

41514

Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

41514

Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia
taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Stryszów

41515

Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

41518

Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

41520

Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 rok Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 rok

41533

Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: regulaminu
określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów.

41538

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

41542

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
w podatku od nieruchomości

41543

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych i wprowadzenia zwolnień

41543

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 rok

41546

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy
informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

41546

Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

41562

6623
6623

UCHWAŁA NR XV/245/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 pkt 19) lit. f)
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn.
zm.), w związku z § 10 Statutu Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie, Sejmik Województwa Małopolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie przyjętym uchwałą Nr IV/40/07 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:

a) w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w wyliczeniu zawartym w § 3 ust. 1
wskazuje się aktualny publikator: „t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712, ze zm.”;
b) w wyliczeniu zawartym w § 3 ust. 1 dodaje się jako
tiret trzecie ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz.1121, ze zm.);
c) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 22) w następującym
brzmieniu:
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„realizowanie określonych odrębnymi przepisami prawa
zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.

Poz. 6623,6624

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

6623

6624
6624

UCHWAŁA NR XV/247/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, zwany dalej
"Parkiem" położony jest w południowej części Wyżyny Krakowskiej, obejmuje lewobrzeżne dopływy Rudawy, górny bieg Sztoły i lasy na południe od Bukowna oraz dolny bieg Prądnika.
2. Park obejmuje obszar 20 686,1 ha, położony na terenie części gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia,
Kraków, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.
3. Otulina Parku, obejmuje obszar 13 017,0 ha, położony
na terenie części gmin: Bukowno, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kraków, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Sułoszowa, Trzebinia, Zabierzów
i Zielonki.
4. Opis granic Parku i otuliny określa załącznik Nr 1 do
uchwały.
5. Przebieg granicy i otuliny określono na mapie w skali
1:100 000, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.
6. Mapa w skali 1:50 000 obrazująca przebieg granicy
Parku wraz z otuliną dostępna jest w Departamencie
Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie
oraz w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony
Parku:
1) ochrona wartości przyrodniczych:
a) zachowanie
charakterystycznych
elementów
przyrody nieożywionej;
b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej
i faunistycznej;
c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem
roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz
wilgotnych łąk;
d) zachowanie korytarzy ekologicznych;
2) ochrona wartości historycznych i kulturowych:
a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów
wiejskich oraz podmiejskich;

b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia;
3) ochrona walorów krajobrazowych:
a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich;
b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi;
4) społeczne cele ochrony:
a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie
presji urbanizacyjnej;
b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych
z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
§ 3.
1. W Parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
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7) budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek
Prądnika (Białuchy) i Sztoły, a w odniesieniu do
obszarów określonych w załącznikach do uchwały Nr 3a, 3b, 3c i 3d, w pasie szerokości do 100 m
od linii brzegu rzeki Prądnika (Białuchy) zgodnie
z zamieszczonymi w nich mapami, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą
bezściółkową;
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Parku
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 nie dotyczą
działań związanych z eksploatacją złóż dolomitów:
„Niesułowice-Lgota” w gminie Olkusz i „Dubie”
w gminie Krzeszowice oraz złóż wapieni: „Dębnik”,
„Dębnik I” i „Czatkowice” w gminie Krzeszowice,
według stanu udokumentowania geologicznego na
dzień wejścia w życie niniejszej uchwały, przedstawionych w załącznikach do uchwały Nr 3e, 3f i 3g –
w zakresie dopuszczonym w wyniku przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 5 i
pkt 6 nie dotyczą:
1) wykonywania koniecznych prac bezpośrednio
związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji w Parku przez właściwe organy
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.):
a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
b) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami
o warunkach zabudowy;

Poz. 6624

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy budowania nowych obiektów budowlanych:
1) na obszarach, co do których:
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszczają budowę nowych
obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim
budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
b) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uzgodnione przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały w trybie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.), dopuszczają budowę
nowych obiektów budowlanych - w zakresie,
w jakim budowa ta została dopuszczona
w tych projektach;
c) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne
decyzje o warunkach zabudowy – do czasu
wykonania ich na podstawie inwestycji lub
utraty mocy obowiązującej tych decyzji;
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 nie dotyczy
dróg publicznych.
§ 4. Nadzór nad Parkiem sprawuje Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach, na terenie których
położony jest Park wraz z otuliną.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Nr 82/06 Wojewody
Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. U. z 2006 r.
Nr 654, poz. 3998).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/247/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny
Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie biegnie z centrum miejscowości Bolechowice (Gmina Za-

bierzów) na południowy - wschód, drogą powiatową
nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół). Po
około 0,75 km, koło kapliczki, skręca na drogę gminną,
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którą dochodzi do miejscowości Ujazd, gdzie skręca na
północ, a po około 0,5 km na wschód i drogą gminną
dochodzi do miejscowości Tomaszowice . Po minięciu
zabudowań Tomaszowic schodzi z drogi gminnej, początkowo, przez około 0,5 km, biegnie na południowy wschód ciekiem wodnym będącym prawym dopływem
potoku Wedonka, a następnie polną ścieżką, którą dochodzi do miejscowości Modlniczka . Drogami gminnymi przecina Modlniczkę, po czym skręca na północny wschód i nadal drogą gminną po około 1,0 km dochodzi
do południowych granic miejscowości Modlnica.
Tu skręca na wschód, przecina drogę krajową nr 94
(Kraków - Olkusz) i biegnie polną ścieżką, którą po około
1,0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 263,4 m
n.p.m. do granicy miasta Krakowa . Granicą Krakowa po
około 0,8 km dochodzi do drogi biegnącej od Fortu Syberia, którą na południowy - wschód przez około
0,35 km, po czym na południe ulicą Jurajską (ulica
w Krakowie) oraz na wschód drogą powiatową nr K
2158 (Węgrzce - Bibice - Tonie) do miejscowości Bibice,
gdzie przechodzi na drogę gminną prowadzącą na północny - wschód, przez punkt wysokościowy 291,3 m
n.p.m., do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa Tą
drogą prowadzi na północ przez około 0,5 km dochodząc do północnej granicy gminy Zielonki, którą na
północny - zachód przez około 1,0 km do drogi gminnej
(Komora - Górna Wieś), którą idzie nadal w tym samym
kierunku przez około 1,5 km, następnie skręca na
wschód na drogę gminną do Michałowic, a po około
0,5 km przechodzi na polną ścieżkę, którą okrąża od
wschodu kompleks leśny "Uroczysko Michałowice" (po
granicy oddziału leśnego nr 92, obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów). Następnie biegnąc nadal polną ścieżką
w kierunku północnym po około 1,2 km dochodzi do
drogi gminnej z miejscowości Michałowice II, którą na
zachód przez Warszawkę będącą częścią miejscowości
Michałowice . Po około 2,0 km przecina drogę powiatową nr K 2151 (Zielonki - Wilczkowice) i przez około
0,9 km biegnie na zachód po granicy gminy Iwanowice,
po czym skręca na południowy - zachód i prowadzi około 0,25 km polną ścieżką do punktu wysokościowego
294,4 m n . p . m . Od tego miejsca granica biegnie na
południe drogą gminną do Międzygaja, będącego częścią miejscowości Owczary, gdzie skręca na zachód
i drogą gminną dochodzi do Pod Brzozówki, będącej
częścią miejscowości Brzozówka i do granicy otuliny
Ojcowskiego Parku Narodowego.
Z Pod Brzozówki prowadzi na południe drogą gminną przez około 0,75 km, następnie, polną ścieżką przez
punkty wysokościowe 322,6 i 319,5 m n.p.m. stopniowo
skręcając na zachód, przekracza drogę wojewódzką
nr 778 (Kraków - Wolbrom) i biegnie na zachód drogą
gminną przez miejscowość Giebułtów do drogi krajowej
nr 94 (Kraków - Olkusz), którą w kierunku miejscowości
Jerzmanowice (na tym odcinku pokrywa się z granicą
otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego Tuż przed
Jerzmanowicami w Gościńcu będącym częścią tej miejscowości granica parku odchodzi od granicy otuliny
Ojcowskiego Parku Narodowego . Z drogi krajowej nr 94
(Kraków - Olkusz) skręca na południowy - zachód i biegnie przez około 1,3 km po granicy zabudowy Jerzmanowic, następnie skręca na północny - zachód i polną
ścieżką przez około 1,25 km prowadzi do Koloni Zachodniej będącej również częścią Jerzmanowic, skąd
drogami gminnymi na północ wokół Góry Żarnowiec
(461,4 m n.p.m.) i na północny - zachód do drogi krajo-
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wej nr 94 (Kraków - Olkusz), którą biegnie w tym samym
kierunku . Po około 2,25 km skręca z drogi krajowej na
południe w drogę powiatową nr K 2126 (Krzeszowice Przeginia), którą prowadzi przez około 3,75 km do miejscowości Czubrowice, następnie skręca na północny zachód i polną ścieżką przez punkty wysokościowe
416,5, 409,9 m n.p.m. oraz drogą gminną przez przysiółek Kolonia Polesie, dochodzi do punktu wysokościowego 420,0 m n.p.m. i do granicy gminy Olkusz . Następnie
skręca na północ i granicą gminy Olkusz biegnie przez
około 1,9 km, po czym w punkcie wysokościowym
412,2 m n.p.m. skręca na zachód i polną ścieżką po około 1,5 km dochodzi do północnej granicy miejscowości
Zawada I, przekracza drogę przez tę miejscowość i prowadzi nadal na zachód, północnym brzegiem kompleksu
leśnego (lasy prywatne). Po około 3,25 km przekracza
drogę biegnącą przez miejscowość Osiek i wchodzi na
drogę gminną, którą na zachód do Kasprzyk będących
częścią miejscowości Niesułowice, skąd na północny zachód drogą gminną ("Droga Niesułkowska") do przysiółka Podpolis. W miejscu skrzyżowania tej drogi
z drogą gminną Olkusz - Bukowno ("Droga Wojskowa"),
granica skręca na zachód i biegnie ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (wzdłuż północnej granicy oddziałów nr 109 i 110 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz). Po około 1,5 km dochodzi do drogi gminnej
(Bukowno Trzebinia), którą na południe przez około 0,4
km, po czym skręca na zachód i prowadzi około 0,85 km
ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (po
granicy oddziału leśnego nr 111 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz) oraz na południe przez około 1,0 km po
granicy oddziałów leśnych nr 117 i 123, włączając do
parku Górę Stoskową i Diablą Górę . Po dojściu do drogi
gminnej (Bór Biskupi - Podlesie) przechodzi na nią
i biegnie na wschód przez około 0,25 km, po czym skręca na polną ścieżkę, którą przez około 1,5 km omija od
północy zabudowania przysiółka Podlesie . Następnie
skręca na południe i ścieżką przez kompleks leśny "Uroczysko Olkusz" (wschodnią granicą oddziału leśnego nr
151 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz) dochodzi do
granicy gminy Trzebinia, którą na południowy - wschód
przez około 1,4 km. Dalej biegnie drogą gminną
w kierunku miejscowości Płoki przez punkt wysokościowy 398,1 m n.p.m. Przed Płokami skręca na wschód
i prowadzi przez około 0,25 km drogą gminną a następnie przez około 1,0 km ścieżkami po granicy kompleksu
leśnego " Uroczysko Płoki " (południową granicą oddziałów leśnych nr 16, 15, 14, 41 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów), dalej skręca na południowy - zachód i biegnie około 1,75 km ścieżką, początkowo po
granicy oddziałów leśnych nr 41 i 42 (obręb Trzebinia,
Nadleśnictwo Chrzanów) a później przez lasy prywatne,
po czym skręca na południowy - wschód i nadal leśną
ścieżką przez przełęcz między wzgórzami 444,8 i 340,0 m
n . p . m dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 791 (Trzebinia - Olkusz - Wanaty), którą przekracza . Następnie
biegnie wciąż na południowy - wschód przecinając
ścieżkami kompleks leśny "Uroczysko Płoki" (przez oddziały leśne nr 57 i 56 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo
Chrzanów), po około 0,85 km skręca na wschód i przez
około 0,35 km prowadzi południową granicą oddziałów
leśnych nr 56 i 55, po czym skręca na południowy wschód i polną ścieżką prowadzącą przez około 2,1 km
omija od wschodu miejscowość Psary i przysiółek Nowa
Wieś . Przy wschodnich obrzeżach Nowej Wsi skręca na
zachód i prowadzi południową granicą zabudowy tego
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przysiółka, a po około 1,1 km skręca na południe
i biegnie wschodnią granicą zabudowy miejscowości
Karniowice. Następnie omija miejscowość Dulowa lewym odgałęzieniem drogi gminnej z Karniowic (biegnącej wzdłuż potoku Dulówka), po czym około 0,5 km
przed jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr 79 (Kraków
- Katowice) skręca na północny - wschód i prowadzi
polną ścieżką, po około 0,75 km dochodząc do zachodniej granicy gminy Krzeszowice . W tym miejscu skręca
na południowy - wschód i nadal polną ścieżką po około
1,7 km dochodzi do drogi krajowej nr 79 (Kraków - Katowice), którą na wschód przez około 0,15 km, po czym
skręca na północny - wschód i drogą gminną po około
0,75 km dochodzi do miejscowości Filipowice.
W Filipowicach granica skręca na północ i prowadzi
drogą powiatową nr K 2124 (Rudno - Paryż), następnie
po około 1,5 km, w punkcie wysokościowym 313,9 m
n.p.m. skręca na wschód w drogę gminną biegnącą
południowym skrajem nieczynnego kamieniołomu
"Kowalska Góra" oraz przez nieczynny kamieniołom
"Miękinia", przekracza w miejscowości Miękinia drogę
powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Nowa Góra), po
czym nadal drogą gminną przez tereny poeksploatacyjne dochodzi do nieczynnej linii kolejowej (z kamieniołomu "Miękinia"), którą przez około 2,5 km na południowy - wschód do drogi powiatowej nr K 1076 (Krzeszowice - Czerna). Dalej skręca na północ i ww. drogą powiatową dochodzi do granicy rezerwatu " Dolina Eliaszówki
"i równocześnie do granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Czerna" (obręb Krzeszowice, Nadleśnictwo Krzeszowice). W tym miejscu skręca na wschód i omijając
kamieniołom " Czatkowice ", biegnie południową granicą rezerwatu a następnie oddziałów leśnych nr 78, 77,
76, następnie skręca na południe i prowadzi zachodnią
granicą oddziałów nr 75, 84, 94, po czym ponownie
skręca na wschód i południową granicą oddziałów nr 94
i 92 dochodzi do źródła "Dzwonek" przy wschodnich
obrzeżach osiedla Żbik (osiedle miasta Krzeszowice).
Następnie doliną "Za Żbikiem" biegnie na południe i po
około 0,75 km dochodzi do drogi powiatowej nr K 2127
(Krzeszowice – Siedlec), którą na wschód do miejscowości Siedlec, skąd drogą gminną do miejscowości
Radwanowice. Dalej skręca na północ i prowadzi około
0,8 km drogą gminną przez Radwanowice, po czym
przechodzi na polną ścieżkę, którą dalej na wschód
przez punkt wysokościowy 311,00 m n.p.m., przysiółek
Łączki Brzezińskie i punkt wysokościowy 298,7 m n.p.m.
Po około 2,75 km, w punkcie wysokościowym 307,2 m
n.p.m. granica dochodzi do miejscowości Kobylany i do
drogi powiatowej nr K 2130 (Więckowice - Kobylany Będkowice - Bębło), którą biegnie na wschód przez około 0,25 km . Następnie skręca na południe i drogą gminną przez około 0,5 km okrąża główną część zabudowy
Kobylan, po czym powraca na drogę powiatową nr K
2130, którą na południe przez około 0,25 km . Dalej skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką przecinającą potok Kobylanka . Po około 0,7 km, przechodzi
na drogę gminną, którą do miejscowości Karniowice
i dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr K 2131
(Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół) w miejscowości Bolechowice.
W obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
określonego ww. granicami znajduje się fragment otuliny obejmujący tereny zainwestowane miejscowości
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Ostrężnica (gmina Krzeszowice) wraz z sąsiednimi kompleksami użytków rolnych.
Granica tego obszaru biegnie północną granicą gminy
Krzeszowice od miejsca jej przecięcia z drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica), na
wschód przez około 3,35 km, dalej skręca na południe
i polną ścieżką pomiędzy wzgórzami 446 i 451,2 m
n.p.m. dochodzi do Osiedla będącego częścią miejscowości Nowa Góra, po granicy zabudowy omija od północy miejscowość Nowa Góra, dochodzi do skrzyżowania drogi powiatowej nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia Ostrężnica) z drogą gminną (Nowa Góra - Filipowice).
Następnie skręca na północny - zachód i prowadzi drogą
powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) do północnej granicy gminy Krzeszowice.
Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki,
cieki wodne, drogi oraz linie kolejowe, którymi zostały
poprowadzone granice Parku.
Granica otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Granica otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie biegnie od miejscowości Rudawa (gmina Zabierzów) na północ drogą powiatową nr K 2128 (Rudawa Trzcie) do miejscowości Więckowice, skąd drogą powiatową nr K 2130 do miejscowości Kobylany i do granicy
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie . Od tego
miejsca na wschód, aż do przecięcia granicy Parku ze
skrzyżowaniem ulic Na Zielonki i Waliszewskiego
w Toniach (osiedle Krakowa) Park nie ma swojej otuliny.
Dalej granica biegnie na wschód ulicami miasta Krakowa i miejscowości Zielonki: Waliszewskiego, Długopolską, Zielone Wzgórze, Witkowicką do drogi krajowej
nr 7 (Kraków – Warszawa), w którą skręca na północ do
Czekaja będącego częścią miejscowości Bibice. Za Czekajem Park nie ma otuliny przez około 0,75 km. Następnie granica biegnie dalej na północ drogą krajową
nr 7 (Kraków - Warszawa). Przed miejscowością Zerwana schodzi z drogi krajowej na drogę gminną, którą
biegnie do miejscowości Wilczkowice, gdzie skręca na
zachód i biegnie przez około 2,25 km drogą powiatową
nr K 2151 (Wilczkowice - Zielonki) do granicy gminy
Michałowice, a dalej drogą gminną do miejscowości
Narama, skąd drogą powiatową nr K 2144 (Iwanowice Brzozówka) do miejscowości Brzozówka . W Brzozówce
skręca na południe i drogą wojewódzką nr 794 (Kraków Pilica) dochodzi do oddalonej części tej miejscowości
o nazwie Pod Brzozówką. Od tego miejsca, aż do miejscowości Jerzmanowice Park Krajobrazowy Dolinki
Krakowskie nie ma własnej otuliny gdyż jego granice
pokrywają się z granicą otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. W Gościńcu będącym częścią miejscowości
Jerzmanowice, granica Parku Krajobrazowego Dolinki
Krakowskie odchodzi od granicy otuliny Ojcowskiego
Parku Narodowego. Od tego miejsca Park ponownie
posiada otulinę, której granica biegnie przez około
0,75 km drogą krajową nr 94 (Kraków - Olkusz), następnie w miejscu jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K
2134 (Sąspów - Grodzisko) przechodzi na polną ścieżkę,
którą około 4,0 km na północny - zachód, przez punkty
wysokościowe 474,8 m n.p.m., 481,4 m n.p.m., 461,7 m
n. p. m. i przydrożny krzyż do punktu wysokościowego
478,8 m n.p.m. i krzyża, gdzie skręca na północny wschód i po około 2,25 km, polną ścieżką dochodzi do
miejscowości Sułoszowa II. Tu skręca na północny –
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zachód i prowadzi drogą wojewódzką nr 773 (Poskwitów
– Sieniczno). Tuż przed zabudowaniami miejscowości
Sieniczno skręca na południowy - wschód i drogą
gminną po około 0,2 km dochodzi do drogi krajowej nr
94 (Kraków - Olkusz), którą w tym samym kierunku przez
około 0,35 km . Następnie skręca na południe i przez
około 1,9 km prowadzi zachodnią granicą kompleksu
leśnego (lasy prywatne), po czym zmienia kierunek na
południowo - zachodni i biegnie przez około 1,5 km
polną ścieżką, wzdłuż południowej granicy zabudowy
miejscowości Zimnodół. Przy zachodniej granicy Zimnodołu skręca na południe i prowadzi polną ścieżką
przez około 0,3 km, po czym skręca na zachód i nadal
polną ścieżką dochodzi do drogi gminnej przez miejscowość Osiek, którą przecina, dalej biegnie w tym samym kierunku polną ścieżką przez około 0,7 km, następnie skręca na północ i prowadzi polną ścieżką przez
około 0,25 km do punktu wysokościowego 405,4 m
n.p.m. W tym miejscu skręca ponownie na zachód
i biegnie przez około 4,5 km obrzeżem kompleksu leśnego " Uroczysko Olkusz " (północną granicą oddziałów leśnych nr 124, 125, 126, 127 i 118 - obręb Olkusz,
Nadleśnictwo Olkusz). Za miejscowością Żurada skręca
na północ i prowadzi przez około 1,2 km po granicy
kompleksu leśnego " Uroczysko Olkusz " (wschodnią
granicą oddziałów leśnych nr 118, 112, 106 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz), po czym skręca na zachód
i północną granicą oddziału leśnego nr 106 dochodzi do
drogi gminnej Olkusz - Bukowno (" Droga Wojskowa "),
którą do przysiółka Podpolis i granicy Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie . Od tego miejsca do północnego obrzeża miejscowości Płoki Park nie ma otuliny
. Dalej granica otuliny biegnie od skrzyżowania drogi
powiatowej nr K 1051 (Czyżówka - Płoki - Lgota) z drogą
gminną okrążającą od północy Płoki . Z tego miejsca
prowadzi na południowy - zachód i południe, przez około 0,85 km wzdłuż kompleksu leśnego " Uroczysko Płoki
" (wschodnią granicą oddziałów leśnych nr 16, 17, 43 obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów) oraz przez
około 1,0 km ścieżką przez oddziały leśne nr 43, 50, 62.
Po wyjściu z oddziału leśnego nr 62, biegnie w tym

Poz. 6624

samym kierunku polną ścieżką przez około 1,25 km,
przecinając drogę powiatową nr K 1050 (Myślachowice Płoki), drogę wojewódzką nr 791 (Trzebinia - Myślachowice - Olkusz - Wanaty) i drogę powiatową nr K 1052
(Myślachowice - Psary), a następnie przez kompleks
leśny " Uroczysko Strzałba " (przez oddziały leśne nr 87
i 89 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów) oraz
polną ścieżką do punktu wysokościowego 385,7 m
n.p.m. gdzie skręca na południowy - wschód i po około
0,65 km, polną ścieżką dochodzi do północnych obrzeży
miejscowości Młoszowa, którą przez około 2,0 km omija
od wschodu po granicy zabudowy dochodząc do drogi
krajowej nr 79 (Kraków - Katowice Tą drogą prowadzi na
wschód przez około 11,5 km następnie przechodzi na
linię kolejową Kraków – Katowice, którą dochodzi do
miejscowości Rudawa.
Fragment otuliny obejmujący tereny zainwestowane
miejscowości Ostrężnica (gmina Krzeszowice) wraz
z sąsiednimi kompleksami użytków rolnych znajduje się
w obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Granica tego obszaru biegnie północną granicą gminy
Krzeszowice od miejsca jej przecięcia z drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica), na
wschód przez około 3,35 km, dalej skręca na południe
i polną ścieżką pomiędzy wzgórzami 446 i 451,2 m
n.p.m. dochodzi do przysiółka Osiedle (część miejscowości Nowa Góra), po granicy zabudowy omija od północy miejscowość Nowa Góra, dochodzi do skrzyżowania drogi powiatowej nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia Ostrężnica) z drogą gminną (Nowa Góra - Filipowice).
Następnie skręca na północny - zachód i prowadzi drogą
powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) do północnej granicy gminy Krzeszowice.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41373 –

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:100000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41374 –

Poz. 6624

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41375 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41376 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41377 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41378 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41379 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:15000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41380 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:15000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41381 –

Poz. 6624

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:15000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-polskiego Kazimierz Barczyk
6624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41382 –

Poz. 6625
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6625

UCHWAŁA NR XI/103/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) oraz art. 212 ust. 1, art. 214
i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.2)
w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz
z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2011 rok Nr IV/19/11
Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2011 rok o kwotę 232.223 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dochody bieżące o kwotę
232.223 zł;
2) zwiększa się plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2011 rok o kwotę 2.191.756 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 2.049.984 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 141.772 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego o kwotę 718.906 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 519.268 zł, jak w załączniku nr2 do uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 199.638 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
4) zwiększa się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego o kwotę 2.678.439 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1.838.246 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 840.193 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr
157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.
675
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726

5) w wyniku zmian dokonanych w pkt 1 i 2 plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększony o kwotę
1.959.533 zł stanowi ostatecznie kwotę 76.853.860 zł,
w tym:
a) dochody bieżące kwotę 68.705.476 zł,
b) dochody majątkowe kwotę 8.148.384 zł;
6) w wyniku zmian dokonanych w pkt 3 i 4 plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększony o kwotę
1.959.533 zł stanowi ostatecznie kwotę 86.166.731 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące kwotę 69.257.656 zł,
b) wydatki majątkowe kwotę 16.909.075 zł.
7) § 5 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się kwotę wydatków przypadających do
spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Brzeski w wysokości 631 zł."
8) załącznik Nr 1 zatytułowany "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Brzeskiego w 2011 roku" otrzymuje brzmienie, jak
w załączniku nr 4 do uchwały.
9) Dodaje się § 9a w brzmieniu:
§ 9a. Przyjmuje się plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku oraz
wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, jak w załączniku nr 2 do uchwały",
10)
załącznik nr 2, o którym mowa w pkt 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez:
1) publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego;
2) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego;
3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzesku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41383 –

Poz. 6625
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/103/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
Lp.

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

1.

853

Nazwa - Treść

5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów fi2007 nansowanych z udziałem środków europejskich …
Razem zmniejszenie planu dochodów

Kwota
ogółem
w zł
6

w tym
bieżące

majątkowe

7

8

232 223

232 223

232 223

232 223

232 223

232 223

232 223

232 223

0

Tabela nr 2 - zwiększenia
Lp.

Dział

Rozdz.

§

1
1.

2
600

3

4

2.

750

3.

756

4.

5.

801

853

Nazwa - Treść

5
Transport i Łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów
6207 finansowanych z udziałem środków europejskich …
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Środki na dofinansowanie własnych zadań
2701 bieżących gmin, powiatów,, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Administracja publiczna
75020
Starostwa powiatowe
0920 Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osob
fizycznych …
Wpływy z opłat stanowiących dochody
75618
js.t. na podsatwie ustaw
0690 Wpływy z różnych opłat
Oświata i wychowanie
80130
Szkoły zawodowe
0970 Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań
2701 bieżących gmin, powiatów,, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85395
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
2009 finansowanych z udziałem środków europejskich …
Razem zwiększenie planu dochodów

Kwota
ogółem
w zł
6
2 007 403
247 399
105 627

w tym
bieżące
7
1 865 631
105 627
105 627

141 772

majątkowe
8
141 772
141 772

141 772

1 760 004

1 760 004

0

1 760 004

1 760 004

221
221
221

221
221
221

0
0

151 935

151 935

0

151 935

151 935

0

151 935
28 101
28 101
3 101

151 935
28 101
28 101
3 101

25 000

25 000

4 096

4 096

4 096

4 096

4 096

4 096

2 191 756

2 049 984

141 772

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41384 –

Poz. 6625
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/103/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia

Dział

Rozdział

757

75704

851
85156

853

85395
926
92601

Nazwa

Obsługa długu
publicznego
Rozliczenia
z tytułu poręczeń
i gwarancji
udzielonych
przez Skarb
Państwa lub
jedn.sam.teryt.
Ochrona zdrowia
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne …
Pozostałe zadania
w zakresie
polityki społecznej
Pozostała działalność
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Razem zmniejszenie wydatkówbieżących

Kwota
ogółem
w zł

Wydatki
jedn. budżet
.

w tym:
w tym:
wynawydatki
grodz.
związ.
i składki
z realizacj
od nich
ą ich stanaliczane
tut. zadań

241
000

0

241
000

0

1 124

1 124

1 124

1 124

1 124

236
319

0

0

Wydatki
z tytułu
poręczeń

Wydatki
na programy
fin.z udz.
śr. …

i gwarancj
i
241 000

0

241 000

0

1 124

236
319

0

0

236 319

0

236 319

40 825

40 825

37 825

3 000

40 825

40 825

37 825

3 000

519 26
8

41 949

37 825

4 124

0

0

236 319

241 000

Tabela nr 2 - zwiększenia

Dział

Rozdział

600
60078
801
80130
853
85395
926
92601

Nazwa

Transport i łączność
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Oświata
i wychowanie
Szkoły zawodowe
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalność
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

Kwota
ogółem
w zł

Wydatki jednostek budżet.

w tym:
w tym:
wydatki zwiąwynagrodz.
zane
i składki od
z realizacją ich
nich naliczane
statut. zadań
1 760 004

Wydatki na
programy
fin.z udz. śr.
…

1 760 004

1 760 004

1 760 004

1 760 004

68 926

43 926

40 825

3 101

25 000

68 926

43 926

40 825

3 101

25 000

4 096

0

0

0

4 096

4 096

0

5 220
5 220

5 220
5 220

1 760 004

4 096
2 360
2 360

2 860
2 860

0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583
Razem zwiększenie
wydatków bieżących

1 838 246

– 41385 –
1 809 150

Poz. 6625
43 185

1 765 965

29 096

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/103/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
w tym:

Dział

Rozdział

1
600

2
60014

Nazwa

3
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
Inne zadania inwestycyjne na
drogach powiatowych
Razem zmniejszenie wydatków
majątkowych

Kwota ogółem
w zł

wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

4
199 638
199 638

199 638
199 638

5

199 638

199 638

199 638

199 638

w tym:
wydatki na
programy
fin.z
udz.środków,
o których
mowa w art..
5 ust.1 pkt 2 i
3 uofp
6
0
0

0

Tabela nr 2 - zwiększenia
w tym:

Dział

Rozdział

Nazwa

1
600

2

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn: "Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków Tarnów z drogą wojewódzką Nr
768 Koszyce - Brzesko w węźle
Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768"
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
Inne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych
Przebudowa dróg powiatowych na
terenie Powiatu Brzeskiego - projekt dofinansowany w ramach
MRPO

60013

60014

Kwota
ogółem
w zł

wydatki na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne

4
599 193
221

599 193
221

5

221

221

598 972

598 972

257 562

257 562

341 410

341 410

w tym:
wydatki na programy fin.z
udz.środków,
o których mowa
w art.. 5 ust.1 pkt 2 i
3 uofp
6
341 410

341 410

341 410

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583
851
85111

– 41386 –

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
w tym:
dotacja dla SP ZOZ na cele inwestycyjne
Razem zwiększenie wydatków
majątkowych

Poz. 6625

241 000
241 000

241 000
241 000

241 000

241 000

840 193

840 193

0
0

341 410
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/103/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.

"Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2011 rok Nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2011 roku
Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Kwota
w zł
5

w tym:
podmiot.
7

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

1

2
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację "Programu
zmniejszenia zagrożenia powodziowego
w dolinie rzeki Uszwicy"
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na przygotowanie zadania pn:"Budowa połączenia autostrady
A-4 Kraków Tarnów z drogą wojewódzką
Nr 768 768 Koszyce - Brzesko w węźle
Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr
768".
Dotacja dla Gminy Borzęcin - budowa
chodnika przy drodze powiatowej
Dotacje dla gmin - budowa chodników
przy drogach powiatowych
Dotacje dla powiatów wynikajace
z porozumienia w zakresie szkolenia
zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego
w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Dotacja dla SP ZOZ na cele inwestycyjne
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania
pn:"Budowa zaintegrowanych systemów
informatycznych do zarządzania
i monitoringu satelitarnego
w Małopolsce"
Dotacje dla powiatów wynikające
z porozumień w zakresie odpłatności za
pobyt dzieci w domach dziecka.
Dotacje dla powiatów wynikające
z porozumień w zakresie odpłatności za
pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Dotacje dla powiatu z tytułu odpłatności
za szkolenia i badania rodzin w ośrodku
adopcyjno-opiekuńczym

3

4

010

01008

10 000

10 000

600

60013

7 000

7 000

600

60014

347 826

347 826

600

60014

675 000

675 000

801

80130

60 000

60 000

801

80146

20 000

20 000

851

85111

241 000

241 000

851

85141

82 778

82 778

852

85201

533 000

533 000

852

85204

132 000

132 000

852

85226

7 000

7 000

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

przedm.
6

celowe
8
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12.
13.

Dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na usuwanie azbestu
Dotacja dla Gminy Brzesko w dziedzinie
biblioteki powiatowej.
RAZEM
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900

90002

70 000

70 000

921

92116

78 200

78 200

2 263 804

0

0

przedm.
6

w tym:
podmiot.
7

2 263 804

Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p.
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
2
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla OSP na terenie Powiatu
Brzeskiego
w tym:
OSP w Łękach
OSP w Mokrzyskach
OSP w Porębie Spytkowskiej
OSP w Jurkowie
OSP w Biskupicach Melsztyńskich
OSP w Jastwi
OSP w Woli Dębińskiej
OSP w Maszkienicach
OSP w Jaworsku
OSP w Zawadzie Uszewskiej
OSP w Gnojniku
OSP w Iwkowej
OSP w Rajsku
OSP w Górce
OSP w Uściu Solnym
OSP w Pojawiu
OSP w Perle
Dotacje dla szkół prowadzonych przez
inny organ
Dotacje dla szkół prowadzonych przez
inny organ
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla podmiotów prowadzących
DPS-y
Dotacje dla podmiotów prowadzących
WTZ-y
Dotacje dla spółek wodnych
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
RAZEM
RAZEM DOTACJE

Kwota
w zł
5

Dział

Rozdział

3

4

630

63095

15 000

15 000

754

75412

30 000

30 000

celowe
8

2 500
2 500
1 000
1 500
2 500
2 000
780
2 000
2 500
2 500
2 500
1 000
2 000
1 500
1 000
1 000
1 220
801

80120

795 000

795 000

801

80130

535 000

535 000

851

85195

15 000

15 000

852

85202

1 155 980

1 155 980

853

85311

161 112

161 112

900

90001

20 000

20 000

900

90095

3 000

3 000

921

92105

12 000

12 000

926

92605

20 000

20 000

2 762 092

0

1 330 000

1 432 092

5 025 896

0

1 330 000

3 695 896

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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"Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2011 rok Nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
Plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok
Dział
Rozdział
L.p.
1.
2.
3.

4.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
80130 - Szkoły zawodowe
Treść
Stan środków finansowych na 1 stycznia roku budżetowego
Dochody
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki bieżące
Stan środków finansowych na 31 grudnia roku budżetowego

Plan na 2011 rok w zł
0
5 020
5 020
5 020
0
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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UCHWAŁA NR XI/107/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2012 na terenie Powiatu Brzeskiego
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.1) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz.
U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95,
poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz.
679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz.
622 i Nr 112, poz. 654.

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Burmistrza Brzeska,
Burmistrza Czchowa, Wójta Gminy Borzęcin, Wójta
Gminy Dębno, Wójta Gminy Gnojnik, Wójta Gminy
Iwkowa, Wójta Gminy Szczurowa oraz Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie ustala się rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na rok 2012 na terenie Powiatu
Brzeskiego w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2012.
§ 1. Na terenie Powiatu Brzeskiego:
1) apteki jednozmianowe określone poniżej pracują od poniedziałku do piątku (dni robocze) nie krócej niż przez
7 godzin; między godzinami 7.00 a 17.00;
a) Apteka 32 - 825 Borzęcin 583 nr tel. 14 684 60 26
b) Apteka 32 - 860 Czchów ul. Sądecka 183 nr tel. 14 684 35 55
c) Apteka 32 - 860 Czchów ul. Szkolna 1 nr tel. 14 684 31 01
d) Apteka 32 - 852 Wola Dębińska 172 nr tel. 14 665 80 46
e) Apteka 32 - 852 Dębno 380 nr tel. 14 665 80 01
f) Apteka 32 - 864 Gnojnik 567 nr tel. 14 664 82 55
g) Apteka 32 - 864 Gnojnik 600 nr tel. 14 664 82 53
h) Apteka 32 - 861 Iwkowa 458 nr tel. 14 684 40 04
i) Apteka 32 - 851 Jadowniki ul. Środkowa 2 nr tel. 14 625 96 03
j) Apteka 32 - 853 Łysa Góra 124 nr tel. 14 665 73 08
k) Apteka 32 - 830 Porąbka Uszewska 311 nr tel. 14 665 66 95
l) Apteka 32 - 820 Szczurowa WDT ul. Rynek 1 nr tel. 14 671 46 71
m)
Apteka 32 - 820 Szczurowa ul. Krakowska 14A nr tel. 14 671 41 77
n) Apteka 32 - 820 Szczurowa, Ujście Solne 173A nr tel. 14 671 70 91
o) Apteka 32 - 821 Zaborów 90 nr tel. 14 671 56 91
p) Apteka 32 - 862 Porąbka Iwkowska 109 nr tel. 14 685 89 25
2) apteki dwuzmianowe określone poniżej pracują od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 8.00 do 20.00;
a) Apteka ul. Ogrodowa 13 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 312 24
b) Apteka ul. Rynek 4 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 63 470
c) Apteka ul. Sobieskiego 1 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 49 580
d) Apteka ul. Kościuszki 68 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 328 63
e) Apteka ul. Kościuszki 6 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 61 380
f) Apteka ul. Brzezowiecka 16 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 628 88
g) Apteka ul. Kr. Jadwigi 3 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 640 30
h) Apteka ul. Mickiewicza 29 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 633 60
i) Apteka ul. Browarna 5c 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 346 61
j) Apteka ul. Plac Kazimierza Wielkiego 3 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 612 22
k) Apteka ul. Głowackiego 26b 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 64 666
l) Apteka ul. Solskiego 88 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 619 26
m)
Apteka ul. Głowackiego 45 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 321 12
3) w soboty apteki jednozmianowe pracują wg indywidualnie ustalonych godzin;
4) w soboty apteki dwuzmianowe pracują w godzinach od 8.00 do 14.00;
5) w dniach przedświątecznych takich jak: Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota - apteki jedno- i dwuzmianowe,
z zastrzeżeniem pkt 6, pracują w godzinach od 8.00 do 14.00;
6) apteki ogólnodostępne dwuzmianowe funkcjonujące na terenie miasta Brzeska pełnią dyżury w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy wg rozkładu określonego w poniższej tabeli. Dyżur ten rozpoczyna
się od godz. 8.00 w piątek jednego tygodnia i trwa do godz. 8.00 w piątek następnego tygodnia.

Rozkład dyżurów aptek ogólnodostępnych na rok 2012 pełnionych w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy
Lp.

Adres apteki

Nr telefonu

Dyżur od godz. 8.00 (piątek)

1.

Apteka Miejska
32 - 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32 - 800 Brzesko
ul. Solskiego 88
Apteka Pod Gwiazdą
32- 800 Brzesko
ul. Głowackiego 45

14 68 646 66

2012/01/06

Dyżur do godz. 8.00
(piątek)
2012/01/13

14 68 619 26

2012/01/13

2012/01/20

14 66 321 12

2012/01/20

2012/01/27

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Apteka prywatna Dudzińscy
32 - 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
32 - 800 Brzesko
ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32 - 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32 - 800 Brzesko
ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32- 800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
Apteka
32 - 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32 - 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum – Bis, Beharo
– Bis
” 32 - 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
„Apteka z +”
32 - 800 Brzesko
ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32 - 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
32 - 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32 - 800 Brzesko
ul. Solskiego 88
Apteka Pod Gwiazdą
32 - 800 Brzesko
ul. Głowackiego 45
Apteka prywatna Dudzińscy
32 - 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
32 - 800 Brzesko
ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32 - 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32 - 800 Brzesko
ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32 - 800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
Apteka
32 - 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32 - 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
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14 66 312 24

2012/01/27

2012/02/03

14 68 634 70

2012/02/03

2012/02/10

14 68 49 580

2012/02/10

2012/02/17

14 66 328 63

2012/02/17

2012/02/24

14 68 61 380

2012/02/24

2012/03/02

14 68 628 88

2012/03/02

2012/03/09

14 68 640 30

2012/03/09

2012/03/16

14 68 633 60

2012/03/16

2012/03/23

14 66 346 61

2012/03/23

2012/03/30

14 68 612 22

2012/03/30

2012/04/06

14 68 64 666

2012/04/06

2012/04/13

14 68 619 26

2012/04/13

2012/04/20

14 66 321 12

2012/04/20

2012/04/27

14 66 312 24

2012/04/27

2012/05/04

14 68 63 470

2012/05/04

2012/05/11

14 68 49 580

2012/05/11

2011/05/18

14 66 328 63

2012/05/18

2012/05/25

14 68 61 380

2012/05/25

2012/06/01

14 68 628 88

2012/06/01

2012/06/08

14 68 640 30

2012/06/08

2012/06/15
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Apteka „Centrum – Bis, Beharo
– Bis”
32 - 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
„Apteka z +”
32 - 800 Brzesko
ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32 - 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
32 - 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32 - 800 Brzesko
ul. Solskiego 88
Apteka Pod Gwiazdą
32 - 800 Brzesko
Ul. Głowackiego 45
Apteka prywatna Dudzińscy
32 - 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
32 - 800 Brzesko
ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32 - 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32 - 800 Brzesko ul. Kościuszki
68
Apteka Vita
32 - 800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
Apteka
32 - 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32 - 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum – Bis, Beharo
– Bis”
32 - 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
„Apteka z +”
32 - 800 Brzesko
ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32 - 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
32 - 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32 - 800 Brzesko
ul. Solskiego 88
Apteka Pod Gwiazdą
32 - 800 Brzesko
Ul. Głowackiego 45
Apteka prywatna Dudzińscy
32 - 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
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14 68 633 60

2012/06/15

2012/06/22

14 66 346 61

2012/06/22

2012/06/29

14 68 612 22

2012/06/29

2012/07/06

14 66 64 666

2012/07/06

2012/07/13

14 68 619 26

2012/07/13

2012/07/20

14 66 321 12

2012/07/20

2012/07/27

14 66 312 24

2012/07/27

2012/08/03

14 68 634 70

2012/08/03

2012/08/10

14 68 49 580

2012/08/10

2012/08/17

14 66 328 63

2012/08/17

2012/08/24

14 68 61 380

2012/08/24

2012/08/31

14 68 628 88

2012/08/31

2012/09/07

14 68 640 30

2012/09/07

2012/09/14

14 68 633 60

2012/09/14

2012/09/21

14 66 346 61

2012/09/21

2012/09/28

14 68 612 22

2012/09/28

2012/10/05

14 66 64 666

2012-10-05

2012/10/12

14 68 619 26

2012/10/12

2012/10/19

14 66 321 12

2012/10/19

2012/10/26

14 66 312 24

2012/10/26

2012/11/02
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Apteka „Centrum”
32 - 800 Brzesko
ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32 - 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32 - 800 Brzesko
ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32 - 800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
Apteka
32 - 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32 - 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum – Bis, Beharo
– Bis”
32 - 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
"Apteka z +"
32 - 800 Brzesko,
ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32 - 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3

– 41392 –

Poz. 6626,6627

14 68 634 70

2012/11/02

2012/11/09

14 68 495 80

2012/11/09

2012/11/16

14 66 328 63

2012/11/16

2011/11/23

14 68 61 380

2012/11/23

2011/11/30

14 68 628 88

2012/11/30

2012/12/07

14 68 640 30

2012/12/07

2012/12/14

14 68 633 60

2012/12/14

2012/12/21

14 66 346 61

2012/12/21

2012/12/28

14 68 612 22

2012/12/28

2013/01/04

§ 2. 1. Czas pracy aptek ogólnodostępnych wymienionych w § 1, może wykraczać poza ramy czasowe
określone w § 1.
2. Informację o zakończeniu działalności przez
podmiot prowadzący aptekę należy złożyć do Zarządu
Powiatu Brzeskiego, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 3. Informacje o godzinach pracy apteki oraz
o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy określone w § 1, jak
również informacje o wszelkich zmianach z tym związanych, powinny być umieszczone w miejscu widocznym
w budynku, w którym mieści się apteka. W przypadku
planowanego zamknięcia apteki na czas określony nale-

ży umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.
§ 4. W przypadku, gdy apteka nie może pełnić
z ważnych przyczyn dyżurów zgodnie z rozkładem określonym w § 1 pkt 6, Kierownik apteki winien wskazać
aptekę, która będzie pełnić dyżur w zastępstwie oraz
poinformować o projektowanej zmianie na piśmie Zarząd Powiatu Brzeskiego, Okręgową Izbę Aptekarską
w Krakowie, pozostałe apteki pełniące dyżury oraz prasę
lokalną działającą na terenie Powiatu Brzeskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

6626
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UCHWAŁA NR XI/108/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach
strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
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. 1) oraz art. 130a ust.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887.

6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.2)
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr
179, poz. 1486 i Nr 180, poz.1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz.
141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410
i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr
99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. 37,
poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz.
1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.
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w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzeżonym (M.P. Nr 82, poz. 830) uchwala się, co następuje:

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t
do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 68 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- za każdą dobę przechowywania - 126 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za każdą
dobę przechowywania - 188 zł.

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Brzeskiego,
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o których mowa
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym:

§ 3. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa
w art 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

1) rower lub motorower - 105 zł;
2) motocykl - 209 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 459
zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
do 7,5 t - 574 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t
do 16 t - 813 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- 1.199 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.459 zł.
§ 2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie
na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z drogi:
1) rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 16 zł;
2) motocykl - za każdą dobę przechowywania - 23 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za
każdą dobę przechowywania - 35 zł;
4) pojazd o dopuszczalej masie całkowitej powyżej 3,5 t
do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 47 zł;
663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr
98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827 i Nr 151, poz. 1013, Nr 152,
poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz.
1466 i Nr 257, poz. 1726 a także z 2011r. Nr 30, poz. 151, Nr 92,
poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

1) rower lub motorower - 50 zł;
2) motocykl - 100 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220
zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
do 7,5 t - 275 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t
do 16 t - 390 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- 575 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jednak nie
wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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UCHWAŁA NR XII/116/11
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 130a ust. 2a, ust. 5c, ust. 6 i ust. 6a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, Nr 109 poz.925,
Nr 175 poz.1462, Nr 179 poz. 1486, Nr 180 poz.1494
i poz.1497, Dz.U.z 2006r. Nr 17 poz. 141, Nr 104 poz. 708
i poz.711, Nr 190 poz.1400, Nr 191 poz.1410, Nr 235 poz.
1701, Dz.U. z 2007r. Nr 52 poz.343, Nr 57 poz.381, Nr 99
poz. 661, Nr 123 poz.845, Nr 176 poz.1238, Dz.U.z 2008r.
Nr 37 poz.214, Nr 100 poz.649, Nr 163 poz.1015, Nr 209
poz.1320, Nr 220 poz.1411 i poz.1426, Nr 223 poz.1461
i poz.1462, Nr 234 poz.1573 i poz.1574, Dz.U,.z 2009r.
Nr 3 poz.11, Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz.663, Nr 91 poz.739,
Nr 92 poz 753,Nr 97 poz.802, Nr 97 poz.803, Nr 98
poz.817, Nr 168 poz.1323, Dz.U.z 2010r. Nr 40 poz 230,
Nr 43 poz.246, Nr 122 poz.827, Nr 151 poz.1013, Nr 152
poz.1018, Nr 182 poz.1228, Nr 219 poz. 1443, Nr 225
poz.1466, Nr 257 poz.1726, Dz.U.z 2011r. Nr 30 poz.151,

Nr 92 poz. 530, Nr 102 poz.585, Nr 106 poz.622, Nr 171
poz.1016, Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. 1.Ustala się w 2012 r.opłaty za czynności związane z usunięciem pojazdu z drogi w wysokości :
1) rower lub motorower - 100 zł,
2) motocykl - 200 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
do 7,5 t - 550 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5
t do 16 t - 780 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- 1.150 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.400 zł
2.Ustala się w 2012 r. opłaty za każdą dobę przechowy-
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wania pojazdu usuniętego z drogi i umieszczonego na
parkingu strzeżony w wysokości :
1) rower lub motorower - 15 zł,
2) motocykl - 22 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 33 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
do 7,5 t - 45 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t
do 16 t - 65 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- 120 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł
3.Jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
lub w trakcie ustały przyczyny jego usunięcia, koszty
spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Poz. 6628,6629

ustala się maksymalnie w wysokości 50% opłaty określonej w §1 ust. 1 uchwały, odpowiednio do rodzaju
pojazdu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
01.01.2012 r.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak

6628
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UCHWAŁA NR XII/117/11
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (jednolity
tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr
234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010r.
Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz.679, z 2011 r. Nr 63 poz.322,
Nr 82 poz.451, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654) po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu
powiatu wadowickiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, Rada Powiatu wWadowicach uchwala, co następuje:

2. Ustala się harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek
ogólnodostępnych na rok 2012 - zgodnie z załącznikami
nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Przez dyżur rozumie się pracę apteki w porze
nocnej, w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Dyżur trwa od godziny 800 do godziny 800 dnia następnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Wadowicach.

§ 1. 1. W celu zapewnienia ludności pełnej dostępności do świadczeń aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu wadowickiego ustala się rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych:

§ 3. Traci moc uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu
w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego.

1) w dni robocze (poniedziałek - piątek) dla aptek: - jednozmianowych w godzinach 800 - 1600 - dwuzmianowych
w godzinach 800 - 2000

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

2) w soboty dla aptek: - jednozmianowych w godzinach
800 - 1200 w co drugą sobotę - dwuzmianowych
w godzinach 800 - 1200 w każdą sobotę
3) w dni przedświąteczne tj. Wigilię, Sylwester, Wielką
Sobotę apteki jedno- i dwuzmianowe w godzinach 800 1200.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/117/11
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 5 grudnia 2011 r.

Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w aptekach w Andrychowie
w 2012r.
Data
30.12.11-06.01.12
06.01.12-13.01.12
13.01.12-20.01.12
20.01.12-27.01.12
27.01.12-03.02.12
03.02.12-10.02.12
10.02.12-17.02.12
17.02.12-24.02.12
24.02.12-02.03.12
02.03.12-09.03.12
09.03.12-16.03.12
16.03.12-23.03.12
23.03.12-30.03.12
30.03.12-06.04.12
06.04.12-13.04.12
13.04.12-20.04.12
20.04.12-27.04.12
27.04.12-04.05.12
04.05.12-11.05.12
11.05.12-18.05.12
18.05.12-25.05.12
25.05.12-01.06.12
01.06.12-08.06.12
08.06.12-15.06.12
15.06.12-22.06.12
22.06.12-29.06.12
29.06.12-06.07.12
06.07.12-13.07.12
13.07.12-20.07.12
20.07.12-27.07.12
27.07.12-03.08.12
03.08.12-10.08.12
10.08.12-17.08.12
17.08.12-24.08.12
24.08.12-31.08.12
31.08.12-07.09.12
07.09.12-14.09.12
14.09.12-21.09.12
21.09.12-28.09.12
28.09.12-05.10.12
05.10.12-12.10.12
12.10.12-19.10.12
19.10.12-26.10.12
26.10.12-02.11.12
02.11.12-09.11.12
09.11.12-16.11.12
16.11.12-23.11.12
23.11.12-30.11.12
30.11.12-07.12.12
07.12.12-14.12.12

Apteka
Animar ul.Lenartowicza 40
Apteka Prywatna ul.Krakowska 138
Mediq ul.27 Stycznia 9
Pod Białym Orłem Rynek 32
Animar ul.Lenartowicza 40
Przy Samolocie ul.Krakowska 62
Medica Rynek 26A
Apteka Prywatna ul.Lenartowicza 7
Animar ul.Lenartowicza 40
Mediq ul.Krakowska 83e
Apteka Prywatna ul.Krakowska 138
Mediq ul.27 Stycznia 9
Przy Samolocie ul.Krakowska 62
Pod Białym Orłem Rynek 32
Animar ul.Lenartowicza 40
Medica Rynek 26A
Apteka Prywatna ul.Lenartowicza 7
Mediq ul.Krakowska 83e
Animar ul.Lenartowicza 40
Apteka Prywatna ul.Krakowska 138
Mediq ul.27 Stycznia 9
Pod Białym Orłem Rynek 32
Animar ul.Lenartowicza 40
Przy Samolocie ul.Krakowska 62
Medica Rynek 26A
Apteka Prywatna ul.Lenartowicza 7
Animar ul.Lenartowicza 40
Mediq ul.Krakowska 83e
Apteka Prywatna ul.Krakowska 138
Mediq ul.27 Stycznia 9
Pod Białym Orłem Rynek 32
Mediq ul.Krakowska 83e
Medica Rynek 26A
Przy Samolocie ul.Krakowska 62
Animar ul.Lenartowicza 40
Apteka Prywatna ul.Lenartowicza 7
Mediq ul.Krakowska 83e
Apteka Prywatna ul.Krakowska 138
Mediq ul.27 Stycznia 9
Animar ul.Lenartowicza 40
Pod Białym Orłem Rynek 32
Przy Samolocie ul.Krakowska 62
Medica Rynek 26A
Animar ul.Lenartowicza 40
Apteka Prywatna ul.Lenartowicza 7
Mediq ul.Krakowska 83e
Apteka Prywatna ul.Krakowska 138
Mediq ul.27 Stycznia 9
Animar ul.Lenartowicza 40
Pod Białym Orłem Rynek 32

telefon
875-91-55
870-20-77
877-02-13
875-28-81
875-91-55
870-53-49
875-90-80
875-27-37
875-91-55
875-87-39
870-20-77
877-02-13
870-53-49
875-28-81
875-91-55
875-90-80
875-27-37
875-87-39
875-91-55
870-20-77
877-02-13
875-28-81
875-91-55
870-53-49
875-90-80
875-27-37
875-91-55
875-87-39
870-20-77
877-02-13
875-28-81
875-87-39
875-90-80
870-53-49
875-91-55
875-27-37
875-87-39
870-20-77
877-02-13
875-91-55
875-28-81
870-53-49
875-90-80
875-91-55
875-27-37
875-87-39
870-20-77
877-02-13
875-91-55
875-28-81
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14.12.12-21.12.12
Przy Samolocie ul.Krakowska 62
870-53-49
21.12.12-28.12.12
Medica Rynek 26A
875-90-80
28.12.12-04.01.13
Apteka Prywatna ul.Lenartowicza 7
875-27-37
Dyżur rozpoczyna się w piątek o godz.8.00 - kończy się w piątek następnego tygodnia o godz. 8.00.
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/117/11
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w aptekach w Kalwarii
Zebrzydowskiej w 2012r.
Data
31.12.11-06.01.12
07.01.12-12.01.12
13.01.12-19.01.12
20.01.12-26.02.12
27.02.12-02.02.12
03.02.12-09.02.12
10.02.12-16.02.12
17.02.12-23.03.12
24.02.12-01.03.12
02.03.12-08.03.12
09.03.12-15.03.12
16.03.12-22.03.12
23.03.12-29.03.12
30.03.12-05.04.12
06.04.12-12.04.12
13.04.12-19.04.12
20.04.12-26.04.12
27.04.12-03.05.12
04.05.12-10.05.12
11.05.12-17.05.12
18.05.12-24.05.12
25.05.12-31.05.12
01.06.12-07.06.12
08.06.12-14.06.12
15.06.12-21.06.12
22.06.12-28.06.12
29.06.12-05.07.12
06.07.12-12.07.12
13.07.12-19.07.12
20.07.12-26.07.12
27.07.12-02.08.12
03.09.12-09.08.12
10.08.12-16.08.12
17.08.12-23.08.12
24.08.12-30.08.12
31.08.12-06.09.12
07.09.12-13.09.12
14.09.12-20.09.12
21.09.12-27.09.12
28.09.12-04.10.12
05.10.12-11.10.12
12.10.12-18.10.12

Apteka
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 3
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5
Apteka Al. Jana Pawła II 7
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
Apteka ul. Targowa 2
Apteka ul. Krakowska 5

telefon
876-64-12
872-50-10
876-47-74
876-64-12
876-51-63
872-50-10
876-47-74
876-64-12
876-51-63
872-50-10
876-47-74
876-64-12
876-51-63
872-50-10
876-47-74
877-64-12
876-51-63
873-50-10
877-47-74
878-64-12
877-51-63
874-50-10
878-47-74
879-64-12
878-51-63
875-50-10
879-47-74
880-64-12
879-51-63
876-50-10
880-47-74
881-64-12
880-51-63
877-50-10
881-47-74
882-64-12
881-51-63
878-50-10
882-47-74
883-64-12
882-51-63
879-50-10
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19.10.12-25.10.12
Apteka Al. Jana Pawła II 7
883-47-74
26.10.12-01.11.12
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
884-64-12
02.11.12-08.11.12
Apteka ul. Targowa 2
883-51-63
09.11.12-15.11.12
Apteka ul. Krakowska 5
880-50-10
16.11.12-22.11.12
Apteka Al. Jana Pawła II 7
884-47-74
23.11.12-29.11.12
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
885-64-12
30.11.12-06.12.12
Apteka ul. Targowa 2
884-51-63
07.12.12-13.12.12
Apteka ul. Krakowska 5
881-50-10
14.12.12-20.12.12
Apteka Al. Jana Pawła II 7
885-47-74
21.12.12-27.12.12
Apteka „Bonifratów” ul. 3 Maja 7
885-64-12
28.12.12-03.01.13
Apteka ul. Targowa 2
885-51-63
Dyżur rozpoczyna się w piątek o godz.8.00 - kończy się w piątek następnego tygodnia o godz. 8.00.
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/117/11
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w aptekach
w Wadowicach w 2012 rok
Data
30.12.11-05.01.12
06.01.12-12.01.12
13.01.12-19.01.12
20.01.12-26.01.12
27.01.12-02.02.12
03.02.12-09.02.12
10.02.12-16.02.12
17.02.12-23.02.12
24.02.12-01.03.12
02.03.12-08.03.12
09.03.12-15.03.12
16.03.12-22.03.12
23.03.12-29.03.12
30.03.12-05.04.12
06.04.12-12.04.12
13.04.12-19.04.12
20.04.12-26.04.12
27.04.12-03.05.12
04.05.12-10.05.12
11.05.12-17.05.12
18.05.12-24.05.12
25.05.12-31.05.12
01.06.12-07.06.12
08.06.12-14.06.12
15.06.12-21.06.12
22.06.12-28.06.12
29.06.12-05.07.12
06.07.12-12.07.12
13.07.12-19.07.12
20.07.12-26.07.12
27.07.12-02.08.12
03.08.12-09.08.12
10.08.12-16.08.12
17.08.12-23.08.12

Apteka
Apteka ul. Lwowska 72
Apteka al.Wolności 6
Apteka ul. Zatorska 9
Apteka al.M.B.Fatimskiej 27
Apteka pl.Jana Pawła II 3
Apteka ul.Putka 4
Apteka pl.Jana Pawła II 12
Apteka pl.Kościuszki 22
Apteka ul.Karmelicka 10
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka ul.Podgórska 6
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka ul.Poprzeczna 10
Apteka ul.Sienkiewicza 6
Apteka ul. Mickiewicza 27
Apteka ul. Lwowska 72
Apteka al.Wolności 6
Apteka ul. Zatorska 9
Apteka al.M.B.Fatimskiej 27
Apteka pl.Jana Pawła II 12
Apteka ul.Putka 4
Apteka pl.Jana Pawła II 3
Apteka pl.Kościuszki 22
Apteka ul.Karmelicka 10
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka ul.Podgórska 6
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka ul.Poprzeczna 10
Apteka ul. Sienkiewicza 6
Apteka ul. Mickiewicza 27
Apteka ul. Lwowska 72
Apteka al.Wolności 6
Apteka ul. Zatorska 9
Apteka al.M.B.Fatimskiej 27

telefon
873-35-35
873-19-40
823-54-37
873-08-81
823-32-98
823-56-79
823-41-06
823-57-75
823-26-95
870-17-96
873-81-13
870-17-96
843-67-98
823-58-69
873-26-31
873-35-35
873-19-40
823-54-37
873-08-81
823-41-06
823-56-79
823-32-98
823-57-75
823-26-95
870-17-96
873-81-13
870-17-96
843-67-98
823-58-69
873-26-31
873-35-35
873-19-40
823-54-37
873-08-81

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583
24.08.12-30.08.12
31.08.12-06.09.12
07.09.12-13.09.12
14.09.12-20.09.12
21.09.12-27.09.12
28.09.12-04.10.12
05.10.12-11.10.12
12.10.12-18.10.12
19.10.12-25.10.12
26.10.12-01.11.12
02.11.12-08.11.12
09.11.12-15.11.12
16.11.12-22.11.12
23.11.12-29.11.12
30.11.12-06.12.12
07.12.12-13.12.14
14.12.12-20.12.12
21.12.12-27.12.12
28.12.12-03.01.13

– 41398 –

Poz. 6629,6630,6631

Apteka pl.Jana Pawła II 3
Apteka ul.Putka 4
Apteka pl.Jana Pawła II 12
Apteka pl.Kościuszki 22
Apteka ul.Karmelicka 10
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka ul.Podgórska 6
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka ul.Sienkiewicza 6
Apteka ul. Mickiewicza 27
Apteka ul. Poprzeczna 10
Apteka ul. Lwowska 72
Apteka al.Wolności 6
Apteka ul. Zatorska 9
Apteka al.M.B.Fatimskiej 27
Apteka pl.Jana Pawła II 3
Apteka ul.Putka 4
Apteka pl.Kościuszki 9
Apteka pl.Kościuszki 22

823-32-98
823-56-79
823-41-06
823-57-75
823-26-95
870-17-96
873-81-13
870-17-96
823-58-69
873-26-31
843-67-98
873-35-35
873-19-40
823-54-37
873-08-81
823-32-98
823-56-79
870-17-96
823-57-75

Dyżur rozpoczyna się w piątek o godz.8.00 - kończy się w piątek następnego tygodnia o godz. 8.00.
6629

Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
6630
6630

UCHWAŁA NR XI/93/2011
RADY GMINY KSIĄŻ WIELKI
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /
tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr. 142, poz.1591 ze zm./
oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym / tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr
136, poz.969 ze zmianami/, Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną
w wysokości 74,18 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku / M. P.
Nr 95 poz.969/ jako podstawy do obliczenia podatku
rolnego na 2012 rok do kwoty 38,00 zł za1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
gminy w Książu Wielkim
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/299/2010 Rady
Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 listopada 2010 roku
w sprawie obniżenia średniej cent skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma

6630

6631
6631

UCHWAŁA NR XI/94/2011
RADY GMINY KSIĄŻ WIELKI
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr
95, poz. 613 ze zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2012 roku /M .P. Nr 95 poz.961 /,
Rada Gminy w Książu Wielkim uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41399 –

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
c) związanych z budynkami wielorodzinnymi – 0,43zł
od 1 m2 powierzchni.
d) związanych z budynkami jednorodzinnymi - 0,15zł
od 1 m2 powierzchni.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,43zł od
1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych jednorodzinnych – 0,10 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
b) wielorodzinnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
c) jednorodzinnych i wielorodzinnych zamieszkałych
sezonowo - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18 zł od 1 m2 powierzchni

Poz. 6631,6632

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 1,50 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Książu Wielkim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/290/2010 Rady
Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma

6631

6632
6632

UCHWAŁA NR XI/95/2011
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek w 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 / tekst
jednolity z 2001 roku :Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jedn. z 2010 r.
Dz.U. Nr. 95, poz. 613 z późn. zm./, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku

w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 roku / 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/, Rada Gminy uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41400 –

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
transp

Poz. 6632

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41401 –

Poz. 6632

2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej rodzaju zawieszenia:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41402 –

Poz. 6632,6633

4. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez pop
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
ają dopuszczalną masę całkowitą:
całkowitą

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Książu Wielkim.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVII/293/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma
6632
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6633

UCHWAŁA NR XI/98/2011
RADY GMINY KSIĄŻ WIELKI
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
info
i deklaracji
racji podatkowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40,
art.40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 ze zm./,
z
art.6
a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym /tekst jednolity: Dz.U.z 2006 r. Nr.136, poz.969 ze
zm./, art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o pop
datkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r.Nr 95, poz. 613
13 ze zm./, art.6 ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002 r.o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200,
poz.1682 ze zm./, Rada Gminy w Książu Wielkim uchwauchw
la, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku:
od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiący
stano
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieni
ruchomości- załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz
tabelę zawierającą dane składającego deklarację - załącznik Nr 2.A od niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny,
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny,
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41403 –

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Książ Wielki
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/229/2009 Rady
Gminy w Książu Wielkim z dnia 8 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku
rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

Poz. 6633

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41404 –

Poz. 6633
Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/98/2011
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41405 –

Poz. 6633

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41406 –

Poz. 6633

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41407 –

Poz. 6633
Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/98/2011
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41408 –

Poz. 6633

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41409 –

Poz. 6633

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41410 –

Poz. 6633
Załącznik Nr 2.A
do uchwały Nr XI/98/2011
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41411 –

Poz. 6633
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/98/2011
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41412 –

Poz. 6633

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41413 –

Poz. 6633

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41414 –

Poz. 6633
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/98/2011
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41415 –

Poz. 6633

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma
6633

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41416 –

Poz. 6634

6634
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UCHWAŁA NR X/70/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art.212, art.239, art.264 ust.3
i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz
art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c.) d.) i lit.i.) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) i art. 28 ust.3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz.
123, z późn. zm) oraz art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 17 poz. 95 z późn. zm) Rada Gminy Kamienica
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
gminy na łączną kwotę 289.316,00 - jak w tabeli nr 1,
w tym:
1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących
o kwotę 289.316,00zł;
2) dokonuje się zmian w dochodach majątkowych;
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu
gminy na łączną kwotę 289.316,00 zł-jak w tabeli nr 2,
w tym;
1) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących
o kwotę 286.316,00 zł;
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa
się o łączną kwotę 286.316,00 zł, z czego;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę
286.316 zł;
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł jak w tabeli nr 3, w tym;
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z udziałem środków, o ktorych mowa w art.5 ust.1
pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł,
§ 3. Po zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi:
1. Dochody budżetu gminy na łączną kwotę
25.413.960,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 22.496.479,12 zł;
2) dochody majątkowe:2.917.481,00 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na łączną kwotę
25.101.035,12 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na łączną kwotę 20.900.585,12 zł,
w tym;
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 14.524.200,12 zł z czego;
wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 10.384.550,62 zł;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych- 4.139.649,50 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 621.778,00
zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osob fizycznych 5.487.915,00 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego 35.508,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 231.184,00 zł
2) wydatki budżetu obejmują plan wydatkow majątkowych na łączną kwotę 4.200.450,00 zł, w tym;
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 4.200.450,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w
łącznej kwocie 1.304.000,00 zł,
3. Przychody budżetu 254.582,00 zł
4. Rozchody budżetu 567.507,00 zł
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamienica
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia
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Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia
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UCHWAŁA NR X/71/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),
art. 5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
2010r. Nr 95, poz.613, ze zm.) i 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 2011r. Nr.95,
poz.961) oraz art. 4 ust.1, art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zmianami) Rada Gminy
Kamienica uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych -0,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie:
a) działalności gospodarczej produkcyjnej -13,00zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
b) działalności gospodarczej innej niż określona w pkt.
2a i pkt. 2c -14,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) działalności gospodarczej handlowej związanej ze
sprzedażą napojów alkoholowych z wyłączeniem
piwa-17,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -8,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej
4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej

5) letniskowych -6,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez
organizacje pożytku publicznego -3,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
2. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
3. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków -0,75zł od 1m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych -3,60zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego -0,10zł od 1m2 powierzchni
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamienica.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr XXVI/160/09 Rady Gminy Kamienica z dnia
29 października 2009 r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia

6635

6636
6636

UCHWAŁA NR X/72/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie

stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95,
poz. 962) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr. 68 poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy Kamienica
uchwala, co następuje:
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§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica:
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁÓW POJAZDÓW,
LICZBA OSI, RODZAJ ZAWIESZENIA

STAWKA PODATKOWA OKREŚLONA PRZEZ RADĘ
w zł
Pojazd z silnikiem EURO
Pojazd bez silnika EURO
Poj. wyprod.
przed 1997r.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Poj. wyprod.
od 1997r.

Poj. wyprod.
przed 1997r.

Poj.
prod.
1997r.

2
3
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
480
450
500
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
600
550
650
Powyżej 9 ton – poniżej 12 ton
630
600
700
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
750
Inny system zawieszenia osi
850
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
800
Inny system zawieszenia osi
900
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
850
Inny system zawieszenia osi
900
Nie mniej niż 15 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
850
Inny system zawieszenia osi
1.320
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
CZTERY OSIE i więcej
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

950
1.150
1.000
1.300
1.050
1.450
1.150
1.550
1.250
1.650
1.350
1.750

1.400
1.700
1.450
1.750
1.500
1.850

480
630
650

wyod
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2.3.5.

3.
3.1.
4.
4.1
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

5.

5.1.
6.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
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Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.730
Inny system zawieszenia osi
2.560
Nie mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.730
Inny system zawieszenia osi
2.560
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12ton.
Powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.300 1.290 1.350 1.340
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12ton.
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.250
Inny system zawieszenia osi
1.350
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi

1.350
1.730
1.450
1.750
1.500
2.050

TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 i mniej niż 40 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.350
Inny system zawieszenia osi
1.850
Nie mniej niż 40 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.850
Inny system zawieszenia osi
2.660
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.
Od 7 ton do 10 ton włącznie
350
380
300
330
Powyżej 10 ton i poniżej 12 ton
450
480
400
430
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.
JEDNA OŚ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
400
Inny system zawieszenia osi
450
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
450
Inny system zawieszenia osi
500
Nie mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
500
Inny system zawieszenia osi
650
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
550
Inny system zawieszenia osi
650
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
750
Inny system zawieszenia osi
950
Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
950
Inny system zawieszenia osi
1.360
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1.250
1.800

6.3.
6.3.1.

TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i do 38 ton włącznie
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
750
Inny system zawieszenia osi
1.010
6.3.2. Nie mniej niż 38 ton i powyżej
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1.010
Inny system zawieszenia osi
1.350
7
AUTOBUSY- liczba miejsc do siedzenia
7.1.
Do 15 miejsc włącznie
550
650
7.2.
Od 16 do mniej niż 30 miejsc
650
750
7.3.
30 miejsc i więcej
1.250
1.350
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
jej
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Uchwała Nr XXVI/161/09 Rady Gminy Kamienica z dnia
Małopolskiego
i ma zastosowanie do podatku należne29 października 2009 r. w sprawie: określenia wysokości
go
od
2012
roku.
stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Kamienica.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamienica.
6637

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia
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UCHWAŁA NR X/73/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 15
ust. 1 i 2 oraz art. 19 ustawyz dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.
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. 4 ust. 1, art. 13 ust.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 z późn. zmianami)Rada Gminy w Kamienicy uchwala co następuje :
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca,
w których jest prowadzona sprzedaż.
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na
terenie Gminy Kamienica w miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż od następujących form sprzedaży:
1) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy
samochodowej20,00 zł
2) przy sprzedaży towaru z kosza, skrzynki, torby, wiadra10,00 zł
3) przy sprzedaży z ławy, stołu20,00 zł
6637

§ 3. 1. Ustala się pobór opłaty targowej w formie
inkasa.
2. Jako inkasenta wyznacza się Pana Andrzeja
Gorczowskiego zam. Kamienica 232.
3. W przypadku przejściowego braku możliwości
wykonywania obowiązków inkasenta przez pana Andrzeja Gorczowskiego wyznacza się jego zastępcę
w osobie pana Janusza Domka zam. Szczawa 482.
4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się
w wysokości 20 % od zebranych kwot, wypłacane przez
Urząd Gminy po rozliczeniu się z inkasa.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamienica
§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Kamienica
z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia
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UCHWAŁA NR X/74/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz 1591 ze zmianami),
art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136
poz 969 z późn. zm.) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr
200 poz.1682 z późn.zm.) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1, art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68
poz. 449 z późn zmianami) Rada Gminy Kamienica
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzór formularzy: Informacja
w sprawie podatku rolnego oraz Deklaracja na podatek
rolny zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
§ 2. Ustala się wzór formularzy: Informacja
w sprawie podatku leśnego i Deklaracja na podatek
leśny zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się wzór formularzy: Informacja
w sprawie podatku od nieruchomości i Deklaracja na
podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikami Nr 5 i
Nr 6 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamienica.
§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr XVIII/122/04 Rady Gminy Kamienica z dnia
2 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku
od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41434 –

Poz. 6638
Załącznik nr 1
do uchwały nr X/74/11
Rady Gminy Kamienica
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR X/75/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania
z kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
/jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43
ze zmianami/ i 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 2000 r. Nr 62,
poz.718 ze zmianami/ Rada Gminy w Kamienicy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące zasady odpłatności za
korzystanie z kanalizacji komunalnej sanitarnej oraz
przyjmowanie nieczystości płynnych:
1) Dla gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji w wysokości 1,80 zł. /netto/ za 1 m3 nieczystości
płynnych, przyjmując jako podstawę wyliczenia średnio od 1,8 m3 do 3,6 m3 ścieków odprowadzonych
z gospodarstwa domowego na 1 – dną osobę miesięcznie w zależności od standardu gospodarstwa
domowego w zakresie wyposażenia w takie urządzenia jak: łazienka, ubikacja i inne,
2) Dla jednostek działalności produkcyjnej i usługowej
podłączonych do kanalizacji (przedsiębiorstwa, sklepy,
zakłady przemysłowe, budownictwo, transport, gastronomia, ośrodki wypoczynkowe itp.) z wyłączeniem
podmiotów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 w wysokości 2,50 zł. /netto/ za 1 m3
3) Za przyjęcie nieczystości płynnych w punkcie zrzutu
ścieków (oczyszczalnia) opłata wynosi 6,00 zł. /netto/
za 1 m3,

4) Dla ubojni podłączonych do kanalizacji stawka wynosi
12 zł. /netto/ z 1 m3,
5) W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości
wskaźników BZT – 5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w zawartej umowie z dostawcą ścieków stawka
podana w § 1 ust. 1 pkt 3 ulegnie zwiększeniu o 100 %.
2. Odpłatności za korzystanie z kanalizacji komunalnej sanitarnej oraz przyjmowanie nieczystości płynnych /ust. 1 pkt 1 i 2/ będzie ulegać zmianie w zależności
od wskaźnika inflacji.
§ 2. Podłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej
wymaga uprzedniej zgody administratora – Wójta Gminy. Warunki i zasadny korzystania będzie określać
umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy, a podmiotem – osobą korzystającą z kanalizacji
§ 3. Traci moc uchwała nr XI/66/07 Rady Gminy
w Kamienicy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania z kanalizacji sanitarnej
oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamienica.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Gminy
Stefan Kuchnia
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UCHWAŁA NR XIII/104/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2011.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 259, art.
264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)Rada Gminy Krościenko n.D uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2011.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych
o kwotę 10.012 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.012 złotych
2) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 5.988 złotych,
3) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące
o kwotę 16.000 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2. 1. Zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki
Publicznej o kwotę 6.000 złotych. Po dokonanej zmianie
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi
166.000 złotych.
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2. Zwiększa się dotację dla Ochotniczych Straży
Pożarnych o kwotę 10.000 złotych. Po dokonanej zmianie dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych wynosi
135.000 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Po dokonanych zmianach:
1. dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie
wynoszą 17.497.051,68 złotych, w tym:
1) dochody bieżące: 16.897.190,98 złotych,
2) dochody majątkowe: 599.860,70 złotych.
2. wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie
wynoszą 18.578.768,68 złotych
3. wydatki bieżące na łączną kwotę wynoszą
16.387.997,98 złotych, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą
w kwocie łącznej 11.454.575,94 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.484.750 złotych,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 3.969.825,94 złotych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 614.286 złotych,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
2.971.702 złotych,
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
łącznej kwocie 767.192,04 złotych, w tym:
a) z innych źródeł niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 733.655,04 złotych

Poz. 6640

5) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę
Krościenko n.D, przypadające do spłaty w roku 2011 –
w kwocie łącznej 26.242 złotych,
6) wydatki na obsługę długu publicznego 554.000 złotych,
4. wydatki majątkowe na łączną kwotę wynoszą
2.190.770,70 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
2.190.770,70 złotych, w tym:
a) wydatki majątkowe na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 500.000 złotych.
5. przychody budżetu w kwocie łącznej wynoszą
2.522.974 złotych, w tym:
1) kredyty - 1.800.000 złotych,
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 722.974
złotych.
6. rozchody budżetu wynoszą 1.441.257 złotych.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko n.D.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIII/104/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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UCHWAŁA NR XIII/106/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.
4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn.zm.), art.5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2011roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski z dn.
25.10.2011 Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Krościenko nad
Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych0,64 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej17,70 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym8,77 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,20 zł. od 1m2powierzchni użytkowej
e) służących wyłącznie działalności rolniczej, położonych na gruntach nie stanowiących gospodarstw
rolnych3,85 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,
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f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego5,00zł. od
1m2powierzchni użytkowej,
2) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej –2%wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych.
3) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków0,75 zł. od
1m2powierzchni użytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych3,68 zł. od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego0,23zł.od
1m2powierzchni użytkowej,

Poz. 6641,6642

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/218/2009 z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała nr
V/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXI/218/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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UCHWAŁA NR XIII/107/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz.718, z późn.zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), art. 6a ust 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym(Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm), art.6 ust
9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym
(Dz.U.2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy
Krościenko nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala wzór formularza „Informacja
o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach
i lasach) osób fizycznych” stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Ustala wzór formularza „Deklaracja na podatek
od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala wzór formularza „Deklaracja na podatek
rolny” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala wzór formularza „Deklaracja na podatek
leśny” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/211/2005 Rady
Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 08 grudnia
2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41457 –

Poz. 6642

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41458 –

Poz. 6642

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41459 –

Poz. 6642
Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/107/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41460 –

Poz. 6642

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41461 –

Poz. 6642

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41462 –

Poz. 6642
Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/107/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41463 –

Poz. 6642

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41464 –

Poz. 6642

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41465 –

Poz. 6642
Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/107/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41466 –

Poz. 6642,6643

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
6642

6643
6643

UCHWAŁA NR XIII/108/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z późn. zm.), i art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn.zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2011roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski z dnia
25 października 2011r. Nr. 95 poz. 961) Rada Gminy
Krościenko nad Dunajcem uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41467 –

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłat
targowych:
1. Przy sprzedaży zwierząt hodowlanych od każdej
sztuki:
a) konie i bydło powyżej 2 lat -9,50zł,
b) trzoda chlewna powyżej 6 m-cy do 2 lat, jałowizna,
cielęta, źrebięta do 2 lat -7,40zł,
c) trzoda chlewna do 6 m-cy oraz owce, kozy bez
względu na wiek-5,80zł.
2. Przy sprzedaży innej niż określona w pkt.
1 dokonywanej:
a) z wozu konnego i ciągnikowego -5,80zł,
b) z samochodu, platformy, przyczepki samochodowej
o ładowności 1,5 tony - 25,70 zł,
c) z samochodu – platformy, przyczepy samochodowej i ciągnikowej o ładowności powyżej 1,5 tony 32,60zł
3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra
itp. od osób sprzedających:
a) nabiał, ptactwo, drobne zwierzęta domowe, owoce,
warzywa, jagody, kwiaty -2,60zł,
b) artykuły przemysłowe -9,50zł

Poz. 6643,6644

4. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru 3,20zł.
5. Przy sprzedaży innych artykułów złożonych na
placu niezależnie od branży z wyjątkiem sprzedaży określonej w pkt. 1-4 za 1 m2pow. zajętego placu -7,40zł (nie
więcej niż 728,64zł).
6. Przy sprzedaży ze straganu na targowisku 20,50zł
§ 2. Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej
§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od
sprzedającego w dniu sprzedaży
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko nad Dunajcem
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/79/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

6643

6644
6644

UCHWAŁA NR XIII/109/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/2008 Rady Gminy Krościenko n. D., z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Krościenko n. D., terminu płatności i sposobu jej
poboru.
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 późniejszymi zmianami) i art. 19 pkt 1, lit. b) i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalLp.

Nazwa
Adamczyk Henryk
Aleksander Krystyna
Babiak Anna
Berezicka Barbara
Biel Anna
Biel Grzegorz
Biel Stanisław
Błażusiak Maria
Bobak Leszek
Bugajski Piotr
Cepuch Bożena
Cepuch Magdalena

nych (M.P. z 25.10.2011 Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) RADA GMINY Krościenko nad Dunajcem u c h w a l a co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/132/2008 Rady Gminy Krościenko n. D., z dnia 23 października 2008r. zmienia się
treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/132/2008 Rady
Gminy Krościenko n.D z dnia 23 października 2008r.
Wykaz inkasentów opłaty miejscowej

Adres gdzie świadczone są usługi w zakresie zakwaterowania
Krościenko n.D
Jana III Sobieskiego
Krościenko n.D
Świętej Kingi
Krośnica
Ojca Leona
Krościenko n.D
Lubań
Krościenko n.D
Zdrojowa
Krościenko n.D
Jarek
Krościenko n.D
Jagiellońska
Grywałd
Szkolna
Krościenko n.D
Jana III Sobieskiego
Krościenko n.D
Jana III Sobieskiego
Krościenko n.D
Karola Wojtyły - papieża
Krościenko n.D
Kąty

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583
Cepuch Teresa
Cepuch Wiesława
Chmiel Joanna
Chrobak Anna
Ciesielka Stanisława
Ćwiertniewicz Jadwiga
Derkacz Dariusz
Derkacz Halina
Drążek Paweł
Drobot Ryszard
Duda Jadwiga
DW „Hanka”
DW „Sokolica”
Dyda Anna
Dyda Maria
Ferko Janina
Firek Anna
Firek Jacek
Gabryś Bartosz
Ganske Krzysztof
Gaweł Janina
Gaweł Witold
Głuc Zofia
Goszczurny Henryk
Gurbiel Zbigniew
Homiński Marian
Hryc Agata
Hryc Maria
Hryc Tadeusz
Ikoniak Wiesław
Janczy Janina
Jandura Franciszek
Jandura Jan
Jankowski Ryszard
Jawor Jan
Jawor Stanisław
Jaworska Wanda
Jurka Krystyna
Kacwin Elżbieta
Kania Lucyna
Klag Helena
Knutelska Helena
Kołek Bożena
Kołek Teresa
Komorek Ignacy
Komorek Jan
Komorek Małgorzata
Komorek Maria
Kordeczka Władysława
Kościelniak Sebastian
Koterba Krystyna
Koterba Małgorzata
Kowalczyk Andrzej
Kowalczyk Irena
Kowalczyk Kazimierz
Kozłecka Monika
Kozłecka Stanisława
Kozłecka-Borkowska Lucyna

– 41468 –
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krośnica
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Hałuszowa
Grywałd
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Hałuszowa
Grywałd
Grywałd
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Hałuszowa
Krościenko n.D
Hałuszowa
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D

Poz. 6644
Jana III Sobieskiego
Zdrojowa
Pod Tylką
Flisaków Pienińskich
Biały Potok
Jagiellońska
Karola Wojtyły-papieża
Ks. Franciszka Blachnickiego
Franciszka Koterby – kuriera AK
Świętej Kingi
Jagiellońska
Jagiellońska
Jagiellońska
Świętej Kingi
Tylka
Świętej Kingi
Jagiellońska
Jagiellońska
Biały Potok
Nowotarska
Zdrojowa
Jagiellońska
Zdrojowa
Pienińska
Świętej Kingi
Jarek
Słoneczna
Wymyśle
Zdrojowa
Pod Tylką
Pienińska
Juraszowa
Palenicka
Jana III Sobieskiego
Jana III Sobieskiego
Franciszka Koterby – kuriera AK
Jagiellońska
Świętej Kingi
Zdrojowa
Lubań
Lipowa
Wymyśle
Jana III Sobieskiego
Jana III Sobieskiego
Zdrojowa
Szafera
Kozłeczyzna
Zdrojowa
Kozłeczyzna
Zdrojowa
Kozłeczyzna
Leśna
Kozłeczyzna
Leśna

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583
Krawczyński Piotr
Kuchta Anna
Kwiatek Anna
Kwiatek Jadwiga
Kwiatek Krystyna
Kwiatek Maria
Kwiatek Rozalia
Kwiatek Stanisława
Leśniak Wiesław
Machała Danuta
Machała Leszek
Majerczak Jerzy
Mikołajczyk Agnieszka
Mikołajczyk Janina
Mikołajczyk Janina
Mikołajczyk Maria
Mikołajczyk Zofia
Milaniak Władysław
Niezgoda Iwona
Nowaczyk Teresa
Nowobilski Rafał
Oleksy Anna
OW „Trzy Korony”
Pawłowska Teresa
Pensjonat „u Gerwazego”
Piecyk Janina
Polaczyk Daniel
Ponicka Zofia
Postawka Małgorzata
Salamon Danuta
Salamon Elżbieta
Sejud Stefania
Siedlarczyk Bogusław
SKS Sokolica
Smoleń Wojciech
Stec Marian
Stołowska Zofia
Stołowski Andrzej
Surowiak Teresa
Śledź Renata
Śniegoń Zdzisław
Tkaczyk Bożena
Tkaczyk Bożena
Pensjonat „Crosna – SPA”
Tkaczyk Stanisław
Tokarczyk Jolanta
Topolska Teresa
Topolski Marian
Topolski Roman
Wielowska-Pierzchała Beata
Wierzbowski Łukasz
Willa „Granit”
Wojtaszek Krystyna
Wojtaszek Stanisław
Wolska Jadwiga
Wolski Marian
Zajazd „Pasterniki”
Zajazd Sokolica

– 41469 –
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krośnica
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Grywałd
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Hałuszowa
Krościenko n.D
Krośnica
Krośnica
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D

Poz. 6644
Zdrojowa
Zdrojowa
Świętej Kingi
Świętej Kingi
Pawłowskiej
Świętej Kingi
Juraszowa
Zdrojowa
Jarek
Świętej Kingi
Jagiellońska
Świętej Kingi
Fr. Koterby – Kuriera AK
Juraszowa
Jagiellońska
Szkolna
Jana III Sobieskiego
Kozłeczyzna
Zdrojowa
Pod Tylką
Karola Wojtyły - papieża
Polna
Źródlana
Tylka
Zdrojowa
Świętej Kingi
Juraszowa
Lubań
Pienińska
Jarek
Kozłeczyzna
Flisaków Pienińskich
Jagiellońska
Jagiellońska
Jana III Sobieskiego
Jagiellońska
Jagiellońska
Jarek
Świętej Kingi
Zdrojowa
Jagiellońska
Lubań
Kąty
Świętej Kingi
Wymyśle
Juraszowa
Biały Potok
Jana III Sobieskiego
Zdrojowa
Zdrojowa
Jagiellońska
Nowotarska
Flisacka
Świętej Kingi
Świętej Kingi
Jagiellońska
Jana III Sobieskiego

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583
Zaziąbł Kazimierz
Zaziąbło Bronisława
Zaziąbło Katarzyna
Ziemiańczyk Mariusz
Zięba Jerzy

– 41470 –

Poz. 6644,6645

Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D
Krościenko n.D

Rynek
Zdrojowa
Jana III Sobieskiego
Świętej Kingi
Świętej Kingi
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko n.D.

Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
6644

6645
6645

UCHWAŁA NR XIII/114/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krościenko
nad Dunajcem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust.
2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Rada Gminy
Krościenko nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko nad Dunajcem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

§ 1. Przyjmuje zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub najmu na
czas oznaczony dłuższy niż trzy lata w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały nr XIII/114/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania
lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata.
§1
Wójt Gminy może bez zgody Rady Gminy nabywać nieruchomości do kwoty 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy
złotych) wartości szacunkowej na rzecz Gminy, za cenę nie wyższą niż jej wartość określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego powiększoną o należny podatek VAT.
§2
1. Wójt Gminy może bez zgody Rady Gminy zbywać nieruchomości niezabudowane, do kwoty 20.000 zł (słownie:
dwudziestu tysięcy złotych) wartości szacunkowej, za cenę nie niższą niż określona przez biegłego.
2. Wójt Gminy decyduje o zbyciu nieruchomości w formie przetargu lub odstąpienia od przetargu
w drodze zarządzenia.
3. Odstąpienie od przetargu następuje na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami albo na podstawie art. 151 i 231 kodeksu cywilnego.
§3
1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze
względu na:
a) potrzeby inwestycyjne,
b) realizację zadań własnych Gminy przewidzianych w budżecie,
c) postanowienia przepisów szczególnych,
d) realizację celów publicznych określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41471 –

Poz. 6645,6646

2. Wójt Gminy dokonując zamiany nieruchomości bierze pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje
się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
3. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości może obejmować oprócz wartości nieruchomości
również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.
4. Warunki zamiany nieruchomości uzgadnia się w drodze rokowań.
5. Zamiana nieruchomości gminnej o wartości powyżej 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) wymaga
każdorazowej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.
§4
Wójt Gminy Krościenko może bez zgody Rady Gminy wydzierżawiać oraz wynajmować na kolejne okresy trzyletnie
nieruchomości stanowiące własność Gminy po uzyskaniu opinii co najmniej dwóch Komisji.
§5
Wójt Gminy może bez zgody Rady Gminy brać w użyczenie nieruchomości na rzecz Gminy oraz oddawać nieruchomości Gminy w użyczenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.
§6
Wykonywanie przez Wójta Gminy czynności z zakresu gospodarowania nieruchomościami nie wymienionych
w paragrafach od 1 do 5 wymaga zgody Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

6645

6646
6646

UCHWAŁA NR XIII/120/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne w Gminie Krościenko
nad Dunajcem.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15
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. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 2, art.14 ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem uchwala, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) punkcie przedszkolnym – należy przez to rozumieć
punkt przedszkolny ogólnodostępny przy Szkole Podstawowej w Krościenku n.D, ul. Pienińska 2 oraz przy
Szkole Podstawowej w Grywałdzie, zlokalizowany
w budynku Publicznego Gimnazjum w Krościenku
n.D, ul. Biały Potok 1;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego.
§ 2. Usługi świadczone przez punkty przedszkolne
prowadzone przez Gminę Krościenko n.D w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
przez 5 dni w tygodniu, w ustalonym czasie pracy punktów przedszkolnych.
§ 3. 1. Za świadczenia udzielane przez punkty
przedszkolne prowadzone przez Gminę Krościenko n.D
w ramach realizowanych programów wychowawczodydaktycznych i opiekę w czasie przekraczającym wy-

miar zajęć, o których mowa w § 2 uchwały, pobierana
jest opłata.
2. Świadczenia wykraczające poza czas określony
w § 2 obejmują w szczególności:
1) zajęcia umuzykalniające i taneczne;
2) gry i zabawy dydaktyczno – badawcze wspomagające
rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia
dzieci;
4) zajęcia korekcyjno-ruchowe.
3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę
świadczeń udzielanych przez punkty przedszkolne
w czasie wykraczającym poza czas określony w §2
w wysokości 2,40 zł.
4. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn liczby dni pracy punktu przedszkolnego
w danym miesiącu, opłaty określonej w § 3 ust. 3 oraz
dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar
określony w § 2, przy czym liczbę godzin świadczeń
udzielonych dziecku w danym miesiącu w czasie przekraczającym czas określony w § 2 oblicza się na podstawie
umowy
zawartej
pomiędzy
rodzicem
i dyrektorem punktu przedszkolnego, w której rodzic
określa dzienny wymiar pobytu dziecka w punkcie
przedszkolnym.
5. Zmiana umowy określonej w ust. 4 może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego ze
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skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym poinformowano dyrektora punktu przedszkolnego o zmianie .
6. W przypadku nieobecności dziecka w punkcie
przedszkolnym wysokość opłaty, o której mowa w §
3 ust. 3 podlega proporcjonalnemu zwrotowi w ten
sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest
zmniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu stawki za
jedną godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na
zajęciach.
7. Ustala się ulgi w opłacie:
1) za korzystanie ze świadczeń punktów przedszkolnych
przez drugie dziecko z jednej rodziny, określona w §
3 ust. 3 opłata ulega obniżeniu o 50%,
2) za korzystanie ze świadczeń punktów przedszkolnych
przez trzecie i kolejne dziecko z jednej rodziny, określona w § 3 ust. 3 opłata ulega obniżeniu o 100%,
3) za korzystanie ze świadczeń punktów przedszkolnych
przez dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, określona w § 3 ust. 3 opłata ulega obniżeniu
o 70%.
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8. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 nie
obejmuje kosztów wyżywienia.
9. W przypadku zapisania dziecka do punktu
przedszkolnego na niepełny miesiąc, wysokość opłaty,
o której mowa w ust. 4 liczona jest proporcjonalnie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko n.D.
§ 5. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, traci moc
uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Krościenko nad
Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
punkty przedszkolne w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych
od dnia 1 listopada 2011r.
Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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UCHWAŁA NR VIII/88/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591z póżn.zm) oraz art. 211, art.
212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157 poz.1240. z p.
zm.) Rada Gminy Lisia Góra uchwala co następuje;
§ 1. W wydatkach budżetu dokonuje się zmian jak
w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej
na rok 2011

1. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie jak Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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do Uchwały Nr VIII/88/2011
Rady Gminy Lisia Góra
z 30 listopada 2011
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Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
Tabela nr 2
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01010
6050

6057

6059

01095
6050
600
60014
6050

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach
Budowa kanalizacji w Zaczarniu
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnociśnieniowerj w miejscowości Brzozówka
Budowa wodociągu w N.Jastrząbce
Dobudowa kanalizacji sanitarnej w m.Lisia Góra,Stare Żukowice,Kobierzyn,Breń
Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb
mieszkańców
Opracowanie projektu dobudowy kanalizacji w Śmignie
Przykrycie cieku wodnego w Śmignie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dobudowa kanalizacji sanitarnej w m.Lisia Góra,Stare Żukowice,Kobierzyn,Breń
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dobudowa kanalizacji sanitarnej w m.Lisia Góra,Stare Żukowice,Kobierzyn,Breń
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Drogi transportu rolnego
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodnika przy dr. powiatowej - ul. Witosa - projekt
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Brniu
Budowa chodnika w N.Jastrząbce
Budowa chodnika w St. Żukowicach
Przebudowa drogi gminnej w Śmignie

Wartość
8 460 658,00
8 192 048,00
1 090 572,00
127 500,00
120 000,00
524 072,00
55 000,00
10 000,00
156 000,00
12 000,00
86 000,00
2 711 435,00
2 711 435,00
4 390 041,00
4 390 041,00
268 610,00
268 610,00
268 610,00
1 499 999,00
289 774,00
239 774,00
16 000,00
35 591,00
0,00
171 183,00
17 000,00
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6300

60016
6050

6060

60017
6050
60078
6050
700
70005
6050
6060
720
72095
6630

750
75023
6050
6060
754
75404
6170

75412
6050

6060
6230

– 41476 –

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa drogi w N. Żukowicach
Budowa ul. Południowej
Budowa ulicy Lisiej i Przemysłowej w Brzozówce-wykup
gruntów
Przebudowa i odwodnienie drogi w Pawęzowie
Remont drogi gminnej - ul. Długa w Lisiej Górze
Remont drogi gminnej w Zaczarniu (dz.nr. 1177)
Remont drogi w Brniu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa ulicy Lisiej i Przemysłowej w Brzozówce - wykup
gruntu po budowę drogi
Drogi wewnetrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Drogi transportu rolnego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa rowu melioracyjnego w Pawęzowie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku komunalnego(po policji)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykup gruntów pod drogi
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- internet szansą
na leprzy start
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont sali narad
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup kserokopiarki
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont remizy OSP w Nowej Jastrząbce
Remont remizy OSP w Starych Żukowicach
Utwardzenie placu przy budynku OSP w Śmignie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup sprzętu ppoż.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa Dla OSP
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50 000,00

50 000,00
1 099 000,00
1 099 000,00
20 000,00
20 000,00
200 000,00
62 000,00
6 000,00
57 000,00
734 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 225,00
111 225,00
111 225,00
147 701,00
147 701,00
40 000,00
40 000,00
107 701,00
107 701,00
10,00
10,00
10,00

10,00
120 000,00
120 000,00
113 850,00
113 850,00
6 150,00
6 150,00
297 768,00
0,00
0,00
0,00
297 768,00
243 000,00
40 000,00
176 000,00
27 000,00
40 000,00
40 000,00
14 768,00

14 768,00
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758
75818
6800
801
80101
6050

80104
6050
6060
851
85154
6050
900
90015
6050

90095
6050

6059

6667

926
92601
6050
6060
92605
6050
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Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rezerwa na wydatki majatkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
docieplenie i elewacjia SP w Lisiej Górze
Remont centralnego ogrzewania w SP Pawęzów
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Docieplenie i elewacja Przed. w Zaczarniu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup wyparzacza
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Współfinamsowanie infrastruktury sportowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zaczarniu
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Jaracza w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Mielecka w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego w N.Jastrząbka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odnowa centrum wsi Lisia Góra
Odnowa centrum wsi Nowa Jastrząbka
Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odnowa centrum wsi Lisia Góra
Odnowa centrum wsi Nowa Jastrząbka
Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych.
Zwrot dotacji wykorzstanej niezgodnie z przeznaczeniem
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa boiska sportowego "Orlik 2012 "
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup odśnieżarki
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa boiska sportowego "Orlik 2012 "
Budowa krytego basenu szkolno - rehabilitacyjnego w St.
Żukowicach
Razem

85 500,00
85 500,00
85 500,00
85 500,00
712 522,00
584 404,00
584 404,00
517 904,00
66 500,00
128 118,00
120 918,00
120 918,00
7 200,00
7 200,00
46 678,00
46 678,00
46 678,00
46 678,00
131 177,00
70 200,00
70 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 200,00
20 000,00
60 977,00
60 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
977,00

977,00
1 183 800,00
1 089 800,00
1 086 000,00
1 086 000,00
3 800,00
3 800,00
94 000,00
94 000,00
0,00
94 000,00

12 685 813,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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Załącznik
do uchwały nr VIII/88/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 R
OGÓŁEM 1 169 568
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 899 380
Dział
720

Rozdz.
72095

801
80104

921
92109

92116

600
60004

60014
900
90002

Nazwa
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacja celowa –do Samorządu Województwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządowymi
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego

Plan
77
77
77
12 000
12 000
12 000
660 000
360 000
360 000
360 000
300 000
300 000
300 000
176 303
126 303
126 303
50 000
50 000
51 000
51 000
51 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 270 188
Dział
754

Rozdz.
75412

926
92605

Nazwa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PCZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
stowarzyszeniom

Plan
20 188
20 188
20 188
250 000
250 000
250 000

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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UCHWAŁA NR VIII/94/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
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jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy Lisia Góra uchwala co następuje:

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,16
zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lisia Góra:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,59 zł od 1 m²
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od
1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,44 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

Poz. 6648,6649,6650

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 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
§ 2. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr XXVIII/420/2010 Rady Gminy Lisia
Góra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

6648

6649
6649

UCHWAŁA NR VIII/95/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/222/2008 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poźn. zm.) Rada Gminy
Lisia Góra uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XV/222/2008 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

6649

6650
6650

UCHWAŁA NR VIII/96/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Lisia Góra w 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poźn. zm.) Rada
Gminy Lisia Góra uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
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§ 1. 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. nr 95 poz. 969
z dnia 25 października 2011 r.) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do
kwoty 40,00 zł za 1 dt.
2. Obniżona do kwoty 40,00 zł za 1 dt. średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku
rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2012 r.

Poz. 6650,6651,6652

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

6650

6651
6651

UCHWAŁA NR VIII/97/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.
41ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn, zm.), Rada Gminy Lisia Góra
uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2011 r. (M.P. nr 95 poz. 970 z 25 października 2011 r.)
z kwoty 186,68 zł za 1 m³ drewna do kwoty 130,00 zł za
1 m³ drewna.

podatku leśnego na terenie Gminy Lisia Góra na rok
2012.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/421/2010 Rady
Gminy Lisia Góra z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra,
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

§ 2. Obniżona do kwoty 130,00 zł za 1 m³ średnia
cena sprzedaży drewna stanowi podstawę obliczania
6651
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UCHWAŁA NR VIII/98/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r., Nr 136 poz.969 z późn. zm.), oraz art.7 ust.3
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków symbolem „dr”, za wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą
2. grunty lub ich części, budynki lub ich części,
budowle lub ich części:
1) zajęte na cele opieki i pomocy społecznej,
2) będące w posiadaniu jednostek działających na rzecz
ochrony przeciwpożarowej,
3) zajęte na działalność kulturalną prowadzoną w formie,
domów kultury i bibliotek
4) zajęte na działalność w zakresie kultury fizycznej
i sportu
§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego grunty:

Dziennik Urzędowy
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1. będące w posiadaniu jednostek działających na
rzecz ochrony przeciwpożarowej,

wie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

2. grunty wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.

3. zajęte na działalność kulturalną prowadzoną
w formie domów kultury i bibliotek

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.

§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego lasy:
1. będące w posiadaniu jednostek działających na
rzecz ochrony przeciwpożarowej,
2. zajęte na działalność w zakresie kultury fizycznej
i sportu

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/422/2010 Rady
Gminy Lisia Góra z dnia 9 listopada 2010 roku w spra6652
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UCHWAŁA NR VIII/99/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny,
deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41
ust. 1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)Rada
Gminy Lisia Góra, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące wzory formularzy
deklaracji i informacji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego:
1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) DR-1 Deklaracja na podatek rolny – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) DL-1 Deklaracja na podatek leśny – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – zgodnie z załącznikiem nr
4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc:
1) Uchwała Nr III/20/2011 Rady Gminy Lisia Góra
z dnia18 stycznia 2011 roku w sprawie określenia wzoru formularzy(informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości).
2) Uchwała nr II/12/2002 Rady Gminy Lisia Góra z dnia
12 grudnia 2001 roku w sprawie określenia wzorów
formularzy(informacja o gruntach, deklaracja na podatek rolny).
3) Uchwala nr II/14/2002 Rady Gminy Lisia Góra z dnia
12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów
formularzy (informacja o lasach, deklaracja na podatek leśny).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.
2. Uchwala podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6653
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/99/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
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Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/99/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
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Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/99/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
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Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/99/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
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Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach
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UCHWAŁA NR VIII/100/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia 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
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm.)-Rada Gminy Lisia
Góra uchwala,co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Lisia Góra
1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 152,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 462,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 544,00 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do poniżej 12 ton – 500,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr
2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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) - 106,00 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 500,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1000,00zł;
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/423/10Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lisia Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/100/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

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

Inny system zawieszenia osi jezdnych

2

3

4

13
14
15

652
706
760
870

706
760
814
1376

17
19
21
23
25

760
816
870
924
1114
1114

816
870
924
1114
1732
1732

25
27
29
31

870
978
1146
1816
1816

978
1146
1816
2696
2696
Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach
Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/100/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Dwie osie
12
18
25
31
36
Trzy osie
12
36
40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31
36

1358
1412
1456
1552
1552

1412
1456
1522
2130
2130

36
40

1522
1522
1896

2

4

1896
1896
2802
Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/100/11
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Jedna oś
12
18
25
36
Dwie osie
12
28
33
36
38
Trzy osie i więcej
12
36

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
36

130
218
350
350

164
350
616
616

28
33
36
38

238
674
934
934
1262

350
934
1420
1420
1868

36

746
1036

1036
1408

2

4

Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach
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UCHWAŁA NR VIII/103/11
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001
r. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z p. zm.) i art. 24 ust. 1 i
6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p. zm.) – Rada
Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje :
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 3,35 zł brutto za 1m3 ścieków dla wszystkich dostawców ścieków.
§ 2. 1. Zatwierdza się dopłatę z budżetu gminy do
1m3 odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Lisia Góra w kwocie 0.80 zł brutto.
2. Dopłata określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie
osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Lisia
Góra.
6655

3. Dopłata z budżetu Gminy będzie realizowana po
zakończeniu każdego kwartału w oparciu o wystawione
faktury VAT przez przedsiębiorstwo obsługujące sieć
kanalizacyjną i oczyszczalnie.
4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/ 425 /2010 Rady
Gminy Lisia Góra z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje
w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stach
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UCHWAŁA NR XX/102/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie:zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212,
art.214, pkt 1, 2, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – Rada Miasta
Limanowa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
239.359,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 239.359,46 zł
2. Zwiększa się wydatki
239.359,46 zł - jak w załączniku nr 2

budżetu

o kwotę

a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283.836,82 zgodnie z załącznikiem nr
b) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
44.477,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.2
3. Wskutek zmian określonych w ust. 1 i ust.
2 deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi
2.773.832,91 zł
4. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Limanowa przedstawia się następująco:
a) Plan dochodów w kwocie 46.265.716,26 zł
b) Plan wydatków w kwocie 49.039.549,17zł

3. Wydatki
2.415.410,00 zł

na

4. Wydatki
674.300,00 zł

na

dotacje
obsługę

na

zadania

długu

bieżące

publicznego

5. Wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 337.133,18 zł,
z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 333.581,78 zł
b) z innych środków nie podlegających zwrotowi
3.551,40 zł
2) Wydatki majątkowe 7.978.222,39 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 2.2
1. Wydatki majątkowe na programy finansowane
ze środków publicznych pochodzących z EFRR 9.840,00 zł
2. Wydatki majątkowe na zakup i objecie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego. 60,07 zł
§ 3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej
zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr
3 do niniejszej uchwały.

1) Wydatki bieżące – 41.061.326,78 zł - w tym:

§ 4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej
zwiększa się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu
Miasta w roku 2011– jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych –
31.462.561,65 zł, z czego:

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Limanowa.

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.100.354,86 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 8.362.206,79 zł - zgodnie
z załącznikiem nr 2.1

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

§ 2. 1. Struktura wydatków budżetu po powyższych
zmianach przedstawia się następująco:

2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.171.921,95 zł

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41500 –

Poz. 6656
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XX/102/2011
Rady Miasta Limanowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
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z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodnicząca Rady mgr Irena Grosicka
Załącznik Nr 2.1
do uchwały nr XX/102/2011
Rady Miasta Limanowa
z dnia 29 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr
96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.
1016) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
197, poz. 1172) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od
1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
budynków gospodarczych (obór, stodół) – 2,10 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
szop – 2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
garaży – 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
domków letniskowych służących wyłącznie celom rekreacyjno-wypoczynkowym – 6,47 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
innych – 4,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010
r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/193/2009 Rady
Gminy Limanowa z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 708,
poz. 5365).
§ 4. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Oleksy
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UCHWAŁA NR X/60/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr

172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 10 ust.
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1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr
96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.
1016) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
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lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od poszczególnych środków transportowych:

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
LP

1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3

WYSZCZEGÓLNIENIE
STAWKA PODATKU OKREŚLONA PRZEZ
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
RADĘ
POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW
w zł
LICZBA OSI / RODZAJ ZAWIESZENIA
2
3
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
500.00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
780.00
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
910.00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 050.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 100.00
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 100.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 150.00
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 200.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 250.00
nie mniej niż 15 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 300.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 350.00
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 300.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 350.00
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 350.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 400.00
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 400.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 450.00
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 450.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 500.00
nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 550.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 700.00
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 600.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 750.00
CZTERY OSIE i więcej
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2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

3.
3.1
4.
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
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nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 750.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 850.00
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 850.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 950.00
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 950.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 050.00
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
2 100.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 600.00
nie mniej niż 31 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
2 200.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 650.00
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania 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
1 400.00
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
900.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 000.00
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 100.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 200.00
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 250.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 350.00
nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 550.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 100.00
powyżej 36 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 600.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 150.00
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 500.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 800.00
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 550.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 850.00
nie mniej niż 40 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 900.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 750.00
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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.
od 7 ton do 10 ton włącznie
700.00
powyżej 10 ton do poniżej 12 ton
750.00
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.
JEDNA OŚ
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
600.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
650.00
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
650.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
700.00
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
700.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
750.00
DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
800.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
850.00
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
850.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
900.00
nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
950.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 400.00
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 000.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 450.00
nie mniej niż 38 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 200.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 800.00
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
900.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 000.00
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
950.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 100.00
nie mniej niż 38 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem
1 200.00
uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 400.00
Autobusy
mniej niż 30 miejsc
800.00
równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 500.00

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/194/2009 Rady
Gminy Limanowa z dnia 26 października 2009 r.
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w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa (Dz.
Urz. Woj. Małop. Nr 708, poz. 5366).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.

Poz. 6659,6660

§ 4. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Oleksy
6658

6659
6659

UCHWAŁA NR X/62/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 6 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Limanowa za ustaloną odpłatnością obowiązków
związanych z wywozem odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) i art. 6a i 6b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.
753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622) oraz art. 4 ust.
1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) –
uchwala się, co następuje:

w tym VAT miesięcznie od każdej osoby zameldowanej
na pobyt stały lub czasowy na terenie tej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 4.

§ 1. W uchwale Nr X/73/2003 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 października 2003 r. w sprawie przejęcia
przez Gminę Limanowa za ustaloną odpłatnością obowiązków związanych z wywozem odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 410, poz. 4329 ze zm. Dz.
Urz. Woj. Małop. z 2004 r. Nr 37, poz. 487 i Nr 438, poz.
5058, z 2007 r. Nr 970, poz. 6806 oraz z 2008 r. Nr 882,
poz. 6676) – wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 2,40 zł
w tym VAT, jeśli odpady są zbierane i transportowane
w sposób selektywny.”,
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. W przypadku, gdy nieruchomość wykorzystywana jest sezonowo, w tym jako domek letniskowy opłata wynosi 40 zł w tym VAT rocznie.
2.Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 35 zł
w tym VAT, jeśli odpady są zbierane i transportowane
w sposób selektywny.”;
3) § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. W przypadku, gdy nieruchomość wykorzystywana jest na prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach tej działalności powstają odpady komunalne opłata wynosi 35 zł w tym VAT miesięcznie.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 30 zł
w tym VAT, jeśli odpady są zbierane i transportowane
w sposób selektywny.”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Oleksy

1) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. W przypadku, gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkalne opłata wynosi 2,50 zł
6659

6660
6660

UCHWAŁA NR X/64/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
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z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887)
w związku z art. 90 m ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr
17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216,
poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr
148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.
654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887) – uchwala się,
co następuje:

Poz. 6660,6661

§ 1. Upoważnia się dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, o której mowa w rozdziale 8a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/198/2005 Rady
Gminy Limanowa z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie
upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Limanowej do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Oleksy

6660
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UCHWAŁA NR IX/72/2011
RADY GMINY W STRYSZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Stryszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006
r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
Rada Gminy w Stryszowie,
uchwala
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedstawioną przez Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne
„Środowisko” Spółka z o.o. w Stryszowie taryfę opłat
w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Stryszów - stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa zatwierdzona niniejszą uchwałą będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi
Zarządu Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Środowisko” Spółka z o.o.
w Stryszowie.
§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XXV/163/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie:
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
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Załącznik
do uchwały nr IX/72/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW STRYSZOWSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO - KANALIZACYJNEGO „ŚRODOWISKO” SPÓŁKA z o.o. w Stryszowie
1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na
terenie Gminy Stryszów na okres 12 miesięcy: od dnia
01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz.858
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886), zwane dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Środowisko” Spółka z o.o.
w Stryszowie.
2. Rodzaj prowadzonej działalności

1

Taryfowa grupa
odbiorców usług
2

1.2.

1.3.

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody odbiorcom za
pomocą urządzeń wodociągowych,
2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
przyjmowaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków
dostarczonych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
Ścieki z terenu gminy dostarczane są do oczyszczalni ścieków w Stryszowie obsługiwanej przez Spółkę.
Zasady działania oraz jakość świadczonych usług
w zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia
w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków określa Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy
Stryszów, umowy zawarte z odbiorcami usług oraz
przepisy prawne dotyczące zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zgłoszone przez odbiorców usług awarie usuwane są bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków
realizowane są w sposób ciągły i niezawodny.
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki
zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
3
Zaopatrzenie w wodę

1.
1.1

Działalność Spółki polega na:

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo –
Kanalizacyjne „Środowisko” Spółka z o. o. w Stryszowie
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Stryszów. Działalność ta prowadzona jest
na podstawie Regulaminu - Uchwały Nr V/25/2007 Rady
Gminy w Stryszowie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody

Lp.

i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 779, poz. 5125).

Grupa I
Gospodarstwa domowe
Grupa II
Prowadzących działalność gospodarczą
Grupa IV
Instytucje użyteczności
publicznej

Odbiorcy rozliczani z ilości pobranej wody ustalonej w oparciu
o wskazania wodomierza.
Odbiorcy usług prowadzących działalność gospodarczą
w wyodrębnionym obiekcie (poza budynkiem mieszkalnym).
Podmioty prowadzące wyłącznie działalność zakwalifikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do:
- Administracja publiczna ; obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne (PKD O);
- Edukacja (PKD P);
- Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q);
- Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, sportem (PKD 90.04.Z;
91.01.A; 93.12.Z)
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Grupa IV
Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe

Odprowadzanie ścieków

2.1

2.2

2.3.
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Grupa I
Gospodarstwa domowe
Grupa II
Gospodarstwa domowe
Grupa III
Gospodarstwa domowe
Grupa IV
Prowadzących działalność gospodarczą
Grupa V
Instytucje użyteczności
publicznej

Odbiorcy usług rozliczani z ilości ścieków ustalonej w oparciu
o wskazania wodomierza
Odbiorcy usług rozliczani z ilości ścieków ustalonej w oparciu
o normy (wg ryczałtu)
Odbiorcy usług rozliczani z ilości ścieków oddawanych z przepompowni przydomowych
Odbiorcy usług rozliczani z ilości ścieków w obiekcie usługowym
i produkcyjnym.
Rozliczani z ilości odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie wskazań wodomierza.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych
obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania:
1) cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i/lub dostarczonych ścieków,
2) stawka opłaty abonamentowej - niezależnej od ilości dostarczonej wody i/lub odebranych ścieków, płaconej przez
odbiorcę za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody i lub/ odebranych ścieków (lub też
jego całkowitego braku), wyrażona w złotych za 1 miesiąc.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z Rozporządzeniem dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
wprowadzony odrębnymi przepisami.
4.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowe grupy odbiorców
Grupa I
Gospodarstwa domowe
Grupa II
Prowadzących działalność gospodarczą
Grupa III
Instytucje użyteczności publicznej
Grupa IV
Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe

Wyszczególnienie
Cena za dostarczoną wodę

Cena netto
4,00

Jednostka miary
zł/ m³

Cena za dostarczoną wodę

5,30

zł/ m³

Cena za dostarczoną wodę

3,00

zł/ m³

Cena za dostarczoną wodę

3,00

zł/ m³

4.2 Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki:
Taryfowe grupy odbiorców
Grupa I
Gospodarstwa domowe
Grupa II
Gospodarstwa domowe
Grupa III
Gospodarstwa domowe
Grupa IV
Prowadzących działalność gospodarczą
Grupa V
Instytucje użyteczności publicznej

Wyszczególnienie
Cena za odprowadzone ścieki

Cena netto
4,50

Cena za odprowadzone ścieki

5,20

zł/ m³

Cena za odprowadzone ścieki

3,20

zł/ m³

Cena za odprowadzone ścieki

5,00

zł/ m³

Cena za odprowadzone ścieki

3,20

zł/ m³

4.3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej
dla wszystkich grup odbiorców – 3,20 zł.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Jednostka miary
zł/ m³

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Regulaminu i Umowy.
Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako ilo-
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Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach
za dostarczoną wodę wyraża wielkość w jednostkach
pieniężnych za utrzymanie w gotowości do świadczenia
usług urządzeń wodociągowych, usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności.

W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli
umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie
3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody
w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie
o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach
za odprowadzone ścieki wyraża wielkość w jednostkach
pieniężnych za utrzymanie w gotowości do świadczenia
usług urządzeń kanalizacyjnych.

Odbiorcy dokonujący przyłączenia do urządzenia
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego ponoszą opłaty
określone w taryfie na podstawie sporządzonych protokołów z ich odbioru.

Opłata abonamentowa podlega wpłacie także
w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania
ścieków od poszczególnych odbiorców usług.

Ilość dostarczonej do odbiorcy wody ustala się
na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego
braku na podstawie rozporządzenia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Także na podstawie wskazań wodomierza a w
przypadku jego braku na podstawie rozporządzenia
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
ustala się ilość odebranych ścieków jako równą ilości
dostarczonej wody.
Ilość ścieków w przypadku zainstalowania przez
odbiorcę urządzenia pomiarowego ustala się na podstawie wskazań tego urządzenia.

6. Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych,
standardów
wyszczególnionych
w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym
przez Radę Gminy w Stryszowie w sprawie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR IX/73/2011
RADY GMINY W STRYSZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 i 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy
w Stryszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala stawki podatku od nieruchomości
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. W przypadku podatników będących przedsiębiorcami, stawki podatku, o których mowa w poz. 2,
lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 str. 5 z
28.12.2006).
2. W stosunku do podatników będących przedsiębiorcami, z zastosowaniem stawki o której mowa w ust.
1 wiąże się dodatkowy obowiązek przedłożenia: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis – dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości
i przeznaczenia
pomocy
publicznej
otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis. Zakres informacji,
o których mowa został określony w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (formularz stanowi załącznik).
3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek
od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika z ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de
minimis”, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.
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4. Wartością pomocy de minimis uzyskanej na
podstawie niniejszej uchwały jest różnica pomiędzy
podstawową stawką podatku od nieruchomości,
a stawkami preferencyjnymi. W przypadku podatku od
budynków i ich części, o których mowa w poz. 2, lit. b,
pkt. 2 i 3 załącznika do uchwały, różnica pomiędzy wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki
z załącznika do niniejszej uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 1 i
wyliczonego z załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza
z wykorzystaniem nieruchomości na cele określone
w załączniku do uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 nie jest
prowadzona bezpośrednio przez podatnika, ale
w imieniu i na rachunek innego podatnika, podatek
wymierza się przy zastosowaniu stawek z załącznika,
poz. 2, lit. b, pkt. 1 bez stosowania dodatkowych wymagań z ust. 1-4.

2. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w sołectwach Gminy Stryszów oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. 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.

Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski

§ 3. Traci moc uchwała nr Nr XXXIV/212/10 Rady
Gminy w Stryszowie z dnia 3 listopada 2010 roku
Załącznik
do uchwały nr IX/73/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.

Poz.

Treść

1.

Od gruntów :
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni

2.

Od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na:
1) prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) prowadzenie działalności gospodarczej w zakres piekarnictwa, cukiernictwa, rzeźnictwa - od
1 m²
3) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stolarstwa, tapicerstwa, szewstwa od 1 m²
pow. użytkowej:
- od 100 – 199 m²
- od 200 – 299 m²
- od 300 – 400 m²
- powyżej 400 m²
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej
e/ pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej :
- szopy, obory, stodoły i podobne budynki wykorzystywane do hodowli zwierząt gospodarskich
oraz do przechowywania płodów rolnych i opału
- zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie związane z działalnością gospodarczą)
- garaże wolnostojące
- inne pozostałe budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

Stawka
w zł
-0,72
-4,33
-0,18

-0,58

- 16,60
-15,10

-16,10
-15,65
- 14,50
- 13,30
-10,24
-3,11

-3,40
- 6,98
-4,22
-6,36
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-2%

Od budowli - od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR IX/75/2011
RADY GMINY W STRYSZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 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 poźn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz 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
w Stryszowie, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego wraz z informacją
dodatkową stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa wzór deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z informacją dodatkową stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/105/08 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR IX/76/2011
RADY GMINY W STRYSZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 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 późn. zm.), art.
211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada
Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę
251 593 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 80 132 zł,
dochody majątkowe o kwotę 171 461 zł i równocześnie
zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 53 700 zł,
w tym: dochody bieżące o kwotę 53 700 zł. - zgodnie
z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 164
169,48 zł i równocześnie zmniejszyć o kwotę 16 276,48
zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują :
1) Zwiększenia planu wydatków
106 669,48 zł – z czego :

bieżących

o kwotę

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 69 410 zł przeznacza się na:
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 23 360 zł,
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 46 050 zł .
1.2.wydatki
na
programy
finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego w kwocie 21 798,48 zł .
1.3. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 461 zł.
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
16 276,48 zł – z czego ;
2.1.wydatki bieżące jednostek
w kwocie 16 276,48 zł przeznacza się na:

budżetowych

2.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 2 860 zł,
2.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 13 416,48 zł,
3) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
57 500 zł – z czego :
3.1. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 57 500 zł - zgodnie z tabelą Nr 2. do
niniejszej uchwały.
4. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami
gminy po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 1 966 798 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 680 250 zł,
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 965 000 zł,

3) zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 321 548
zł.
5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu po
zmianach w wysokości 3 281 221 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 1 314 423 zł, zgodnie
z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości 965 000 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
965 000 zł,
2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2011
w wysokości 2 142 021 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 1 001 798 zł, w tym na wyprzedzające
finansowanie projektów ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 321 548 zł.
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 140
223 zł.
7. Upoważnia się Wójta gminy Stryszów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w kwotach określonych limitami z ust.6, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych
w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Stryszów
w części określającej Wieloletnia Prognozę Długu.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na
2011 rok Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28
grudnia 2010 r – zmienionej uchwałą Rady Gminy z dnia
26 stycznia 2011 r Nr III/19/2011,uchwałą Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 7 marca 2011 r Nr IV/36/2011,
uchwałą Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 kwietnia
2011 roku Nr V/38/2011 r, uchwałą Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 21 czerwca 2011 roku Nr VI/4//2011,
uchwałą Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 września
2011 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy w Stryszowie Nr
7/11 z dnia 29 marca 2011 roku, Nr 10/11 z dnia 30 marca 2011, Nr 13/11 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr 15/11
z dnia 13 kwietnia 2011 r, Nr 21/11 z dnia 20 maja 2011 r,
Nr 24/11 z dnia 23 maja 2011 r, Nr 27/11 z dnia 26 maja
2011 r, Nr 30/11 z dnia 30 maja 2011, Nr 33/11 z dnia 13
czerwca 2011 r, Nr 36/11 z dnia 17 czerwca 2011, Nr
42/11 z dnia 1 lipca 2011 r, Nr 45/11 z dnia 20 lipca 2011
r, Nr 48/11 z dnia 26 lipca 2011 r, Nr 51/11 z dnia 25
sierpnia 2011 r, Nr 54/11 z dnia 31 sierpnia 2011, Nr
57/11 z dnia 6 września 2011 r, Nr 60/11 z dnia 22 września, Nr 65/11 z dnia 28 września 2011 r, Nr 68/11 z dnia
7 października 2011 r,Nr 71/11 z dnia 10 października
2011, Nr 74/11 z dnia 17 października 2011 r, Nr 77/11
z dnia 26 października 2011 oraz niniejsza uchwałą,
wprowadza się następujące zmiany:
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1) W tabeli Nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) W tabeli Nr 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski
UZASADNIENIE
1. Zmiany w poszczególnych źródłach dochodów
na podstawie wykonania dochodów budżetowych za X
miesięcy 2011 roku:
Zwiększenia dochodów:
Dział 750 § 0920 – o kwotę 700 zł
Dział 750 § 0970 – o kwotę 200 zł
Dział 756 § 0410 – o kwotę 1 600 zł,
Dział 756 § 0500 – o kwotę 2 800 zł
Dział 756 § 0690 – o kwotę 600 zł,
Dział 801 § 0830 – o kwotę 39 800 zł,
Dział 900 § 6290 – o kwotę 25 000 zł
Razem zwiększenia: 70 700 zł
Zmniejszenia dochodów:
Dział 756 § 0490– o kwotę 4 400 zł,
Dział 801 § 0690 – o kwotę 39 800 zł
Dział 801 § 2310– o kwotę 1 500 zł,
Dział 852 § 0830 – o kwotę 8 000 zł,
Razem zmniejszenia: 53 700 zł.
2.
Zgodnie
z umową
Nr
00150-6922UM0600036/090,IXF/141/SW/09 z dnia 01.12.2009 r Gmina otrzymała pierwszą transzę środków w wysokości
146 461 zł na realizacje projektu pn.” Budowa budynku
zaplecza sportowego klubu LKS Żarek przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów’ współfinansowanego

Poz. 6664

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 313,322,323
„Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW na lata 20072013.
3. Wypracowanie ponadplanowych dochodów
przez dyrektorów placówek oświatowych na trenie gminy w wysokości 21 050 zł i przeznaczenie ich na potrzeby tych placówek, a mianowicie; Szkoła Podstawowa
w Stroniu - 6 500 zł, Szkoła Podstawowa w Stryszowie –
4 000 zł, Szkoła Podstawowa w Łękawicy – 5 350 zł,
Gimnazjum w Zakrzowie – 5 200 zł.
4. Zmniejszenie wydatków budżetowych w dz. 852
r. 85203 o kwotę 5 000 zł w związku z brakiem realizacji
zadania w 2011 r – pismo Kierownika GOPS do Wójta
Gminy.
5. Z dochodów gminy przeznacza się kwotę 57 500
zł na dokapitalizowanie Stryszowskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
w Stryszowie
spółka z o. o „Środowisko”, dofinansowanie wydatków
związanych z obsługą długu gminy w wysokości 15 461
zł, spłatę rat kapitałowych kredytów w wysokości 50
000zł,
dofinansowanie
wydatków
związanych
z remontem poczty w Stryszowie 15 000 zł, dofinansowanie wydatków na odśnieżanie dróg w wysokości 10
000 zł oraz braków funduszu płac w szkołach 20 500 zł.
6. Przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami z dz. 854 r. 85404 do dz. 801 r. 80101
w kwocie 2 860 zł –wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane.
7. Wprowadzenie do budżetu w 2011 roku projektu pn.” Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez
zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych”
w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii
Rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013. Całkowita wartość projektu 23 514,93 zł, w tym kwota pomocy 13 382 zł, wkład własny 10 132,93 zł. Wkład własny gminy został zabezpieczony wcześniej, natomiast
wprowadza się tylko kwotę pomocy ze środków Unii
Europejskiej.
Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zmiany w dochodach budżetu gminy
Dział

Wyszczególnienie-źródła

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym: dochody bieżące
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)

Zwiększyć

Zmniejszyć

13 382
13 382
13 382

0
0
0
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Administracja publiczna

w tym:
dochody bieżące
756

- pozostałe odsetki (§ 0920)
-wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym:
dochody bieżące

801

852

900
700
200

0
0
0

5 000

4 400

5 000
1 600
600
0

4 400
0
0
4 400

2 800
60 850

0
41 300

w tym:
dochody bieżące

60 850

41 300

0
19 130

39 800
0

39 800
1 920
0

0
0
1 500

0

8 000

0
0
25 000

8 000
8 000
0

25 000
25 000

0
0

146 461
146 461
146 461

0
0
0

251 593

53 700

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§
0750)
- wpływy z usług (§ 0830)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310)
Pomoc społeczna

- wpływy z usług (§ 0830)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:
dochody majątkowe

926

0

wpływy z opłaty skarbowej(§ 0410)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Oświata i wychowanie

w tym:
dochody bieżące
900

900

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6290)
Kultura fizyczna

w tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§
6208)
Razem wprowadzone zmiany w dochodach gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy
Dział

Rozdział

600
60016

700
70005

754
75412

757
75702

801
80101

80110

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zwiększyć

Zmniejszyć

10 000
10 000

0
0

10 000

0

10 000
10 000

0
0

23 416,48
23 416,48

8 416,48
8 416,48

23 416,48

8 416,48

15 000
15 000

8 416,48
8 416,48

8 416,48

0

13 382
13 382

0
0

13 382

0

13 382

0

15 461

0

15 461

0

15 461

0

15 461
44 410
24 210

0
0
0

24 210

0

24 210
8 360

0
0

15 850
16 820

0
0

16 820

0

16 820
15 000
1 820

0
0
0
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Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 380

0

3 380

0

3 380
3 380

0
0

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym:
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem wprowadzone zmiany w wydatkach gminy

0
0

5 000
5 000

0

5 000

0
0

5 000
5 000

0
0

2 860
2 860

0

2 860

0
0
57 500
57 500

2 860
2 860
0
0

57 500

0

57 500
164 169,48

0
16 276,48

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STRYSZÓW NA 2011 ROK

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

1.

Dochody gminy ogółem po zmianach

17 053 077,14

2.

Wydatki gminy ogółem po zmianach

19 019 875,14

3.

Wynik (nadwyżka+, deficyt -)

4.

Przychody budżetu ogółem
w tym:
- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW
- zaciągane pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

--1 966 798

3 281 221
1 820 473
321 548
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- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
5.

Rozchody budżetu
w tym:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie

965 000
174 200

1 314 423
1 313 750
673
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

6664

6665
6665

UCHWAŁA NR IX/78/2011
RADY GMINY W STRYSZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów.
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. 30 ust. 6, art. 49
ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z późn. zm./ i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005 r. Nr
22 poz. 181, z późn. zm./ Rada Gminy w Stryszowie, u c
h w a l a co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszów.
§ 3. Traci moc: Uchwała Nr XXI/144/09 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie: Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Stryszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012.

§ 1. Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski

Załącznik
do uchwały nr IX/78/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Regulamin
określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę
lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Stryszów,
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt.1,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na etacie pedagogicznym w szkole, przedszkolu
lub placówce,

4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
5) klasie – należy to rozumieć także oddział,
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U.
z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późn. zm),
8) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
9) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
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nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181
z późn. zm.).

łań w lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności
stopień zaangażowania i efektywność działań podejmowanych w tym zakresie,

§ 2. 1. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za
wysługę lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych
z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
oraz przepisy odrębne.

4. Szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem
dyrektora:

2. Niniejszy regulamin określa wysokość stawek
dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny.
§ 3. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy, przyznawany jest dodatek motywacyjny.
§ 4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:
1. Uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
1) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy
uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych
i społecznych,
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2. Zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych i w realizację
czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt.
2 Karty Nauczyciela:
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
2) praca w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
3) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
4) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo
w innych rodzajach działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
5) praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
6) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz stan techniczny
pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
7) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie
szkoły.
3. Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący dzia-

1) realizacja zadań statutowych szkoły,
2) realizacja uchwał i zarządzeń organu prowadzącego
oraz organu nadzoru pedagogicznego,
3) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4) zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli
zgodnym z potrzebami placówki,
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami
pozarządowymi,
6) kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich wewnątrz i zewnątrzszkolnych,
7) skuteczność
promocji
szkoły
jako
placówki
i umiejętność pozyskiwania innych osób do realizacji
działań na rzecz rozwoju szkoły oraz udział jej
w uroczystościach patriotycznych, historycznych, kulturalnych itp.
8) prawidłowość opracowania arkusza organizacji pracy
szkoły oraz aneksu do arkusza,
9) prawidłowość i rzetelność organizacji zajęć w roku
szkolnym, w tym przeprowadzenie egzaminów końcowych,
10)
prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkoły oraz dokumentacji związanej z nadawaniem
stopni awansu zawodowego nauczycieli, racjonalne
i zgodne z przepisami prawa zatrudnianie i zwalnianie
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
11)
dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy
uczniów i pracowników,
12)
współpracę z oświatowymi związkami zawodowymi,
13)
prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką finansową (plany finansowe, sprawozdania i inne dokumenty konieczne
do analizy budżetu), terminowe i rzetelne sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i informacji finansowych, statystycznych, planistycznych i innych,
14)
terminową i rzetelną korespondencję,
15)
prawidłowe gospodarowanie i dbałość o mienie
szkolne, w tym podejmowanie działań we własnym
zakresie tzw. systemem gospodarczym, bez konieczności angażowania środków budżetowych,
16)
ocenę wyników kontroli przeprowadzonych
przez upoważnione organy kontroli.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie
dłuższy niż 8 miesięcy.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w ramach przyznanych środków ustala dyrektor,
a dla dyrektora – Wójt Gminy Stryszów.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ma charakter
uznaniowy
i winien
być
zróżnicowany
w zależności od stopnia spełniania warunków dodatku
motywacyjnego i może on wynosić do 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może przekroczyć 25 % stawki jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
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1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny.
§ 7. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w szkołach:
1) stanowiska kierownicze,
2) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu,
b) wychowawcy oddziału lub grupy przedszkolnej,
3) obowiązki kierownicze w zastępstwie dyrektora szkoły.
2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów ustala się w następująco:
1) w szkole do 7 oddziałów w wysokości 600 zł.,
2) w szkole od 8 do 10 oddziałów w wysokości 700 zł.,
3) w szkole powyżej 10 oddziałów w wysokości 800 zł.,
4) w przedszkolu jedno oddziałowym w wysokości 300
zł.,
5) w przedszkolu dwu oddziałowym w wysokości 400 zł.,
6) w przedszkolu trzech i więcej oddziałowym 500 zł.
3. Wysokość dodatku dla nauczyciela pełniącego
obowiązki w zastępstwie dyrektora, wynosi 70 % kwoty
ustalonej w ust. 2.
§ 8. 1. Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania
funkcji:
1) opiekuna stażu wynosi 80 zł miesięcznie za każdego
nauczyciela powierzonego opiece,
2) wychowawcy: oddziału przedszkolnego w szkołach
podstawowych, oddziałów w szkołach podstawowych
i oddziałów w gimnazjum wynosi miesięcznie:
a) do 15 dzieci w oddziale – 100,00 zł,
b) od 16 do 24 dzieci w oddziale – 120,00 zł.,
c) od 25 i powyżej dzieci w oddziale – 140,00 zł.
3) wychowawcy grupy w przedszkolach wynosi 100,00
zł. miesięcznie,
2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy.
§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowiska kierownicze
lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie
obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
2. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem
przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby uprawnionej do
dodatku, której ciągła nieobecność w pracy przekracza
33 dni.
3. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres
pełnienia funkcji.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 10. Nauczycielom pracującym w trudnych lub
uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu
dodatek.
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§ 11. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy określają § 8 i § 9 rozporządzenia MENIS.
§ 12. 1. Jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych
i uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego
wymiaru lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
czasu pracy, dodatek wypłaca się proporcjonalnie do
liczby godzin przepracowanych w tych warunkach.
2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielom prowadzącym:
1) zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z dziećmi
i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim,
2) indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego,
3) zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach
podstawowych.
§ 13. 1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy
wypłaca się w wysokości 20 % stawki godzinowej za
każdą przepracowaną godzinę.
2. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły, a dyrektorom szkół Wójt Gminy
Stryszów.
Rozdział 5
Dodatek za wysługę lat
§ 14. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek ten nie przysługuje w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
§ 15. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego
(łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc ty-
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godniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 7
Nagrody
§ 16. W budżecie Gminy Stryszów tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze w wysokości l % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń:
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5) podejmowanie kreatywnych, efektywnych oraz złożonych zadań w zakresie realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz
zarządzanie tymi projektami,
6) pracę na rzecz oświaty na terenie gminy,
7) podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe,
8) współpracę ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, organizacjami, instytucjami działającymi na
rzecz dzieci i młodzieży.
§ 20. Nagroda uzależniona jest od spełnienia wyżej
wymienionych kryteriów:

1. fundusz nagród w wysokości 70% (czyli 0,7%
planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń) przekazywany jest bezpośrednio do budżetów
szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,

1) wysokość nagrody Wójta wynosi od 1.000,00 zł do
2.500,00 zł.,
2) wysokość nagrody dyrektora szkoły lub placówki wynosi od 500,00 zł. do 1.500,00 zł.

2. fundusz nagród w wysokości 30 % (czyli 0,3%
planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń) przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Stryszów.

§ 21. 1. Osoba nagrodzona otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jej aktach osobowych.

§ 17. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mogą być przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły (jubileusz, nadanie
imienia).
§ 18. 1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze
specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1) osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi
jak i z uczniami o mniejszych możliwościach,
2) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach
w życiu społeczności szkolnej,
3) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej
oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego,
4) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,
5) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów
wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,
6) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
nauczycieli.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą
być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu, co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, po
przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.
§ 19. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród
ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego
w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji
i obsługi,
2) dbałość o uzyskiwanie wymiernych osiągnięć zarówno
przez
uczniów
zdolnych,
jak
i uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wysoki
poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację
pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania,
odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
3) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,
4) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie
środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie
i wydatkowanie środków pozabudżetowych,

2. Nagrodę wlicza się do wynagrodzenia za czas
choroby trwającej do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, ustalanego zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i
2 kodeksu pracy, w związku z art. 91 c ustawy Karta
Nauczyciela oraz do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia
społecznego
w razie
choroby
i macierzyństwa /Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267 z późn.
zm./.
§ 22. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie
nagrody Wójta Gminy przysługuje:
1) Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty,
2) Delegaturze Oświaty,
3) dyrektorom szkół – dla nauczycieli zatrudnionych
w kierowanych przez nich szkołach,
4) zakładowym organizacjom związkowym,
5) Komisji Oświaty Rady Gminy Stryszów.
§ 23. 1. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Stryszów
powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody,
2) informacje o ocenie pracy pedagogicznej nauczyciela,
3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień,
4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia z zachowaniem kryteriów zawartych w § 20 i 21 niniejszego regulaminu,
5) opinię rady pedagogicznej wyrażoną w głosowaniu
tajnym w przypadku wniosku zgłoszonego przez dyrektora szkoły,
6) podpis wnioskodawcy.
2. Osiągnięcia będące podstawą przyznania nagrody, winny mieć miejsce w okresie od otrzymania
przez kandydata poprzedniego wyróżnienia (nagrody
Wójta Gminy Stryszów, Kuratora Oświaty, Ministra
Edukacji Narodowej, resortowych lub państwowych
odznaczeń) z wyjątkiem nagrody dyrektora szkoły. .
§ 24. Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora szkoły zgodnie z kryteriami określonymi w § 18 regulaminu.
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Rozdział 8
Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
§ 25. 1. Nauczycielowi przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem”,
w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny,
wypłacany co miesiąc z dołu w wysokości:
1) dla jednej osoby - 30 zł.
2) dla dwóch osób - 40 zł.
3) dla trzech osób - 50 zł.
4) dla 4 i więcej osób - 60 zł
2. Do członków rodziny, o której mowa w ust.
2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącym także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.

Poz. 6665,6666,6667

4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
§ 26. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie,
2) niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego lokalu
mieszkaniowego.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 27. 1. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Przewodniczący Rady
Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR X/60/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póź.zm.) art. 5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póź.zm.) oraz Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz.961) Rada
Gminy Żegocina u c h w a l a co następuje:
§ 1. Ustala stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości : 1. od gruntów: 1/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,66 zł. od 1 m2 powierzchni, 2/ pod
jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych 4,33 zł. od 1 ha powierzchni, 3/
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,26 zł. od 1 m2 powierzchni 2. od budynków lub ich części: 1/ mieszkalnych 0,43
zł. od 1m2 powierzchni użytkowej 2/ związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,54 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej 3/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 10,06 zł. od 1m2 powierzchni użyt6666

kowej 4/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej 5/ pozostałych : a/
budynków letniskowych 7,36 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej b/ budynków gospodarczych 5,68 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej c/ innych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego, przez organizacje pożytku publicznego 6,17
zł. od 1m2 powierzchni użytkowej 3. od budowli 2% ich
wartości określonej zgodnie z przepisami ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/218/10 Rady
Gminy Żegocina z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie
gminy, na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2012r. nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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UCHWAŁA NR X/61/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póź.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z póź. zm.) Rada Gminy
Żegocina u c h w a l a co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1.
Stodoły
(budynki
służące
do
przechowywania
w szczególności zboża, słomy siana), 2. Grunty, budynki
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 3. Grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej. 4. Budowle służące do odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz rurociągi i przewody sieci
rozdzielczej wody. 5. Grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów jako drogi nie objęte zwolnieniem ustawowym.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/219/2010 Rady
Gminy Żegocina z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie

gminy, na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2012r. nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.1
Przewodniczący Rady
Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
1
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR X/62/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póź.zm.) art. 10 ust.1, art.12 ust 4 oraz załączników Nr
od 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr
95 poz. 613 z póź. zm.) oraz pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz. 961), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2012r. (M.P Nr 95 poz. 962) Rada
Gminy Żegocina u c h w a l a co następuje:
§ 1. Ustala roczne stawki podatku od środków
transportowych w brzmieniu jak załącznik do uchwały.
§ 2. Zwalnia się od podatków od środków transportowych autobusy szkolne.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVI/221/2010 Rady Gminy Żegocina z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i wprowadzenia zwolnień.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie
gminy, na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2012r. nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.1
Przewodniczący Rady
Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
1
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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do uchwały nr X/62/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Tytuł
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Wyszczególnienie, dopuszczalna masa całkowita
pojazdu lub zespołu pojazdów, liczba osi, rodzaj zawieszenia
Samochody ciężarowe art. 8 pkt.1
Powyżej 3,5 t do 5,5 tony włącznie
Powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton-poniżej 12 ton
Samochody ciężarowe art.8 pkt.2
Dwie osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 15 ton
Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Trzy osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Cztery osie i więcej
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 31 ton

Stawka określona
przez Radę Gminy w zł.
481,00
604,00
721,00

797,00
821,00
843,00
866,00
1208,00
1324,00
1500,00
1524,00

1547,00
1583,00
1618,00
1641,00
1677,00
1699,00
1735,00
1758,00
1804,00
1876,00
1876,00
1899,00

1919,00
1947,00
1981,00
2004,00
2016,00
2040,00
2169,00
2907,00
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

5.
5.1.
6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
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Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Ciągnik siodłowy lub balastowy art.8 pkt.3
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy lub balastowy art.8 pkt.4
Dwie osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Powyżej 36 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Trzy osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 40 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Przyczepy i naczepy art. 8 pkt. 5
Od 7 ton i poniżej 12 ton
Przyczepy i naczepy

Poz. 6668
2180,00
2912,00
1441,00

1206,00
1324,00
1383,00
1441,00
1746,00
1816,00
1864,00
2263,00
2332,00
2403,00

1500,00
2063,00
2063,00
2912,00
233,00

Jedna oś
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Powyżej 36 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Dwie osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 38 ton

247,00
305,00
411,00
423,00
480,00
666,00
492,00
680,00

503,00
540,00
727,00
1020,00
1031,00
1547,00
1208,00
1687,00
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6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.
7.1.
7.2.
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Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Trzy osie
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Nie mniej niż 38 ton
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Inny system zawieszenia osi
Autobusy- liczba miejsc do siedzenia art.8 pkt.7
Mniej niż 30
Równa lub wyższa niż 30 miejsc

Poz. 6668,6669,6670
1383,00
2040,00

1205,00
1324,00
1346,00
1383,00
1407,00
1536,00
727,00
1829,00
Przewodniczący Rady Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek

6668

6669
6669

UCHWAŁA NR X/63/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 i art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591
z póź.zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
Nr 136 poz.969 z póź.zm.) w związku z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2011r.w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95
poz.969) Rada Gminy Żegocina u c h w a l a co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/220/2010 Rady
Gminy Żegocina z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego za 2011r..
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie
gminy, na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2012r. nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. Obniża cenę skupu żyta przyjętą jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego za 2012r. na obszarze
Gminy Żegocina z kwoty - 74,18 zł za 1dt do kwoty50,00 zł za 1dt

Przewodniczący Rady
Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
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UCHWAŁA NR X/64/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklartacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust.
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 200
poz. 1682 z póź.zm.) Rada Gminy Żegocina uchwała co
następuje:
§ 1. 1. Określa wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych w brzmieniu jak załącznik Nr

1 do Uchwały. 2. Określa wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości na dany rok podatkowy w brzmieniu jak
załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 2. 1. Określa wzór informacji o gruntach podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym w brzmieniu
jak załącznik Nr 3 do Uchwały. 2. Określ wzór deklaracji
na podatek rolny na dany rok podatkowy w brzmieniu
jak załącznik Nr 4 do Uchwały.
§ 3. 1. Określa wzór informacji o lasach w brzemieniu jak załącznik Nr 5 do Uchwały. 2. Określa wzór de-
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klaracji na podatek leśny w brzmieniu jak załącznik Nr
6 do Uchwały.

2003r. w sprawie wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/15/02/02 z dnia
6 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny,
leśny, oraz uchwała Nr XI/80/03 Rady Gminy Żegocina
z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr
II/15/02 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 6 grudnia 2002
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny, oraz uchwała
Nr XX/131/04 Rady Gminy Żegocina z dnia 10 grudnia
2004r. o zmianie uchwały Nr II/15/02 Rady Gminy
w Żegocinie z dnia 6 grudnia 2002r. zmienionej uchwałą
Nr XI/80/03 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 11 grudnia

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie
gminy, na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2012r. nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 583

– 41561 –

Poz. 6670

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina mgr Jan Marcinek
6670
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UCHWAŁA NR X/65/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Żegociny uchwala, co
następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żegocinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2/99
Rady Społecznej GZOZ w Żegocinie z dnia 5 marca 1999r.,
zatwierdzonym Uchwałą Nr V/34/99 Rady Gminy
w Żegocinie z dnia 5 marca 1999r. zmienionym uchwałą
Nr2/04 Rady Społecznej GZOZ w Żegocinie z dnia
8 listopada 2004r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/135/04
Rady Gminy Żegocina z dnia 10.12.2004r. oraz Uchwałą
Rady Społecznej GZOZ z dnia 22 kwietnia 2008 r. zatwier6671

dzonym Uchwałą Nr XII/96/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany.
§ 2. W § 9 a ust. 4 skreśla się punkt 10 / pracowania
USG (i punkt 11) poradnia rehabilitacyjna
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.
§ 4. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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