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Rady Gminy w Charsznicy z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów

42147

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kozłów

42147

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Mszana Dolna na 2011 rok

42154

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Mszana Dolna na 2011 rok

42165

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok

42169

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

42177

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój

42181

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

42181

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

42197

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie:
zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój na rok 2011

42199

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
parków miejskich

42205

Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nawojowa na 2011 r.

42205

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 rok

42210

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

42211

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

42213

Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa

42216
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Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa
na 2012 rok

42217

Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok

42217

Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Szczurowa

42218

Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Szczurowa dotyczącej określenia wzoru formularzy niezbędnych
do wymiaru podatków od nieruchomosci, rolnego i leśnego

42221

Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu
i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

42230

Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze
inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

42230

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku

42233

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego

42247

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego

42252

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od
nieruchomości

42257

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Uście Gorlickie

42264

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.

42267

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie

42268

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie

42272

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników
bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie

42272

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku

42273

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

42277

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

42279
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Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na
2012 rok

42280

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

42281

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca
2005 r. w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

42281

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 27 przy
ul. Batorego w Wadowicach, stanowiących własność Gminy Wadowice.

42282

Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych

42283

Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz

42284

Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

42284
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UCHWAŁA NR XIV/76/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1, art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Charsznica uchwala ca następuje:
§ 1. Udziela się dotację celową w wysokości
2 160,00 zł na współfinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli matematyki w okresie od grudnia
2011 do 31 sierpnia 2012 roku, w tym w grudniu 2011
roku kwotę 240,00 zł, a na okres od stycznia do sierpnia
2012 roku kwotę 1 920,00 zł.

§ 3. Środki na udzielenie dotacji w kwocie 240,00 zł
zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2011.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Charsznicy.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do zawarcia porozumienia określającego przeznaczenie i zasady
rozliczenia dotacji celowej.
6679
6678

6679

UCHWAŁA NR XIV/73/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kozłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
przez Gminę Kozłów zadania własnego z zakresu sportu
na terenie Gminy Kozłów
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwiet-
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nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536).

wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”,
przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie
określonych w niniejszej uchwale.

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie
został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

4. „Wnioskodawcą” w rozumieniu niniejszej
uchwały jest klub sportowy, działający na obszarze
Gminy Kozłów, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania
sportu na terenie Gminy;
b) przedstawioną kalkulację kosztów;
c) możliwość realizacji zadania przez podmiot;
d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadania.

5. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Kozłów będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Kozłów,
b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.
§ 2. Warunki otrzymania dotacji
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie
wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
c) kosztów opłat za korzystanie z obiektów sportowych;
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego
sprzętu;
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
f) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.
2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego,
o którym mowa w § 1 pkt 5.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5) wypłaty stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
za wyniki sportowe
§ 3. Tryb udzielania dotacji

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji
bierze się pod uwagę w szczególności:

7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie w budżecie gminy wydatków
na dotacje o których mowa w § 1 pkt 3.
8. Wójt Gminy Kozłów dokonuje wyboru wniosków
z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany
projekt.
9. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na
stronie internetowej Gminy Kozłów.
§ 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Kozłów zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, która powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb płatności; opis zakresu rzeczowego zadania; termin wykorzystania
dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja; termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej
dotacji, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od
określonego w umowie dnia wykonania zadania; postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji
należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie
środków własnych oraz zobowiązanie się podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie wykonywania zadania i wykorzystania dotacji.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Wójta Gminy Kozłów oraz harmonogram
korzystania z obiektów sportowych Gminy Kozłów.
3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia
dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu
pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może
powodować zwiększania kwoty przyznanej dotacji.
4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo – finansowych do 20% pomiędzy
poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym
każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Kozłów.

1. Organem przyznającym dotację na projekt
z zakresu sportu jest Wójt Gminy Kozłów.

§ 5. Określa się wzór sprawozdania z wykonania zadania o treści załącznika nr 2 do uchwały.

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kozłów.

3. Wnioski winny być składane w terminie do
15 października roku poprzedzającego rok budżetowy,
jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku
następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2012 roku będą
składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie
niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Kozłów

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

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/73/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/73/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR IX/75/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258
ust. 1 pkt 1 i pkt 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240/w
związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.
U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt9 lit. i ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U
z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy Mszana
Dolna uchwala, co następuje:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- 53.501,00 zł z czego:
wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o fin. publ. -168.501,00 zł w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -162.016,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi:
45.279.163,25 zł.

W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą
Nr IV/22/11 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.489.762,13 zł.
który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
36.118,13 zł w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 116.434,13 zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę -80.316,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi:
47.768.925.38 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
48.449,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
1. zwiększa
101.950,00 zł

się

wydatki

bieżące

o kwotę

z czego:
1) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych
103.400,00 zł w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800,00 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
101.600,00 zł jednostek budżetowych
2) zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania bieżące 28.300,00 zł.
3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych 26.850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1
do uchwały.
2. zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę - 53.501,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 w tym:

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się:
- przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek
oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 191.046,87 zł
- rozchody budżetu w kwocie 2.680.809,00 zł jak w załączniku nr 3.
§ 4. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianach
dokonanych niniejszą uchwałą określa Załącznik Nr 4.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mszana Dolna po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą przedstawia Załącznik Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42155 –

Poz. 6680
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

600
60095

750
75075

754
75412

801
80101

80104

80110

852
85202

85219

900
90001

90005

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
Pozostała działalność
Dochody majątkowe w tym:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozysk. z innych
źródeł /§6298/
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja gmin
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z usług /§0830/
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
/§0960/
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
Dochody bieżące w tym:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących/§2710/
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
/§0960/
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Dochody bieżące w tym:
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
/§0960/
Dochody majątkowe w tym:
-dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne
gmin /§6330/
Przedszkola
Dochody bieżące w tym:
-wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§2910/
Gimnazja
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z usług /§0830/
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
/§0960/
POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z różnych dochodów /§0970/
Ośrodki Pomocy Społecznej
Dochody bieżące w tym:
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/§2010/
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dochody bieżące w tym:
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
/§0960/
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dochody majątkowe w tym:
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego /§6610/

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
162.016,00
162.016,00
162.016,00
1.200,00
1.200,00
200,00
1.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
30.000,00
75.484,13
70.100,00

3.000,00

6.400,00
63.700,00

2.384,13
2.384,13
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
6.450,00
3.600,00
3.600,00
2.850,00
2.850,00
48.000,00
30.000,00
30.000,00
18.000,00
18.000,00
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OGÓŁEM
Zwiększenia - zmniejszenia
w tym: dochody bieżące - zwiększenia
dochody majątkowe – zmniejszenia

201.134,13
36.118,13
116.434,13
-80.316,00

165.016,00

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

600
60013

60095

750
75075

754

75405

75412

801
80101

80104

852
85202

85213

85216

85219

900
90001

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
b/wydatki majątkowe
Pozostała działalność
W tym:
b/wydatki majątkowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja gmin
W tym:
a/wydatki bieżące
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
W tym:
a/wydatki bieżące
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
a/wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
a/wydatki bieżące
b/wydatki majątkowe
Przedszkola
W tym:
a/wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
W tym:
a/wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społeczn
W tym:
a/wydatki bieżące
Zasiłki stałe
W tym:
a/wydatki bieżące
Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym:
a/wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
b/wydatki majątkowe

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
323.501,00
33.000,00
33.000,00
290.501,00
290.501,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
132.500,00
2.000,00
2.000,00
130.500,00
130.500,00
140.400,00
140.400,00

45.000,00

10.400,00
130.000,00
45.000,00

28.650,00

45.000,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00

1.800,00

1.800,00
24.000,00
24.000,00
2.850,00
2.850,00
140.000,00
122.000,00
122.000,00
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Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W tym:
b/wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:
a/wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu
W tym:
a/wydatki bieżące
OGÓŁEM
Zwiększenia- zmniejszenia
w tym: wydatki bieżące-zwiększenia
wydatki majątkowe -zmniejszenia

Poz. 6680
18.000.00
18.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
458.250,00
48.449,00
101.950,00
-53.501,00

409.801,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

750
75075

754
75405

75412

801
80101

80104

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja gmin
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
W tym:
2/Wydatki na dotacje na zadania bieżące

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
132.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
130.500,00
130.500,00
130.500,00
10.400,00
10.400,00

45.000,00

10.400,00
10.400,00
45.000,00
45.000,00
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POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społeczn
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki stałe
W tym:
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym:
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:
2/Wydatki na dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
W tym:
2/Wydatki na dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia- zmniejszenia

28.650,00

25.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00

1.800,00

1.800,00
1.800,00
24.000,00
24.000,00
2.850,00
2.850,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
188.250,00
101.950,00

86.300,00

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
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Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42160 –

Poz. 6680

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Nazwa
Przychody budżetu w tym:
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
OGÓŁEM

Kwota w zł.
Zwiększenia
12.330,87
12.330,87
12.330,87

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH
Nazwa

Kwota w zł.

1.DOCHODY OGÓŁEM

47.768.925,38

2.WYDATKI OGÓŁEM

45.279.163,25

3.Wynik/1-2/nadwyżka

2.489.762,13

4.PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
- II rata pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację wsi Łostówka
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

191.046,87
55.095,00
135.951,87
2.680.809,00
2.680.809,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
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Poz. 6680
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO
ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁĄ NR IX/75/2011 RADY GMINY MSZANA DOLNA Z DNIA 30.05.2011 ROK

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42162 –

Poz. 6680

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42163 –

Poz. 6680

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42164 –

Poz. 6680
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/75/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA W ROKU
2011 PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁA NR IX/75/2011 RADY GMINY MSZANA DOLNA Z DNIA
30.05.2011R.
Dział

Rozdz.

801
80104
851
85154

92105
92116
926
92605

Treść

OŚWIATA
I WYCHOWANIE
P rzedszkola
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
KULTURA I OCHR.
DZIEDZ. NAROD.
Pozostałe zadania
w zakresie kultury
Biblioteki
KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
Zadania w zakr.kult.
fizycz. i sportu

Rodzaj dotacji z budżetu

Dotacja udziel na mocy poroz./dla
Urzędu Miasta Mszana D/
Dot.cel./bieżące/na zad. j.s.t.
zlec.innym podm.

Dla jedn.
sektora finansów publicznych
100.000
100.000

60.000
60.000
308.000

Dot.cel./bieżące/na zad. gminy
zlecane stowarzysz. działającym
w zakresie kultury
Dotacja podmiotowa
Dot.cel./bieżące/na zad. gminy
zlecane klubom sportowym
i stowarz. kultury fizycznej

Razem dotacje:

Dla jedn.spoza
sektora finansów
publicznych

103.000
103.000

308.000
140.700
140.700

408.000

303.700

OGÓŁEM DOTACJE: 711.700
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Część informacyjna
Wprowadza się do budżetu gminy:
1/dotację celową na udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2011” na realizację
prac remontowych w remizie strażackiej w Łostówce w kwocie 40.000,00 zł. Wartość zadania przed przetargiem
wynosi 130.500 zł. Dochód własny OSP w Łostówce na w/w zadanie -30.000 zł. Udział Gminy w finansowaniu zadania -60.500 zł /rozdz.75412/.
2/dotację celową na w kwocie 127.700,00 zł na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach
programu” Radosna szkoła „ Dofinansowanie dla 2 szkół : Nr 2 w Lubomierzu i nr 2 w Kasince Małej. Wartość zadań
przed przetargiem wynosi 260.000 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/11 z dnia 27 stycznia 2011 wprowadzono do
budżetu Gminy kwotę 130.000 zł z tego z dotacji 64.000 zł. Do wprowadzenia pozostała kwota 130.000 z tego :
z dotacji 63.700 zł oraz środki gminy 66.300 zł/ rozdz.80101/
3/ zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla
osób ubezwłasnowolnionych zgodnie z art. 18,ust 1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej- kwota
2.850,00 zł/rozdz.85219/.
4/dotację z Gminy Dobra –uczestnika w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na
terenie Gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich” w kwocie 18.000,00 zł na opracowanie kompletnej propozycji Projektu/studium wykonalności, przygotowanie map i szkiców sytuacyjnych, opracowanie metodyki badania
środowiska i efektu ekologicznego,tłumaczenie dokumentacji na język angielski. /rozdz.90005/.
Ponadto :
- przesuwa się środki w kwocie 16.700 zł przeznaczone w budżecie na promocję Gminy/rozdz. 75075/ do rozdziału
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 13.000 zł i do rozdziały 92605- Zadania w zakresie kultury
fizycznej w kwocie 3.700 zł.
-zmniejsza się środki przeznaczone w budżecie Gminy na zadanie „Odnowa wsi Kasinka Mała”/oszczędności po

Dziennik Urzędowy
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przetargu/ o kwotę 290.501 z tego zmniejszenie dotacji PROW o kwotę 162.016 zł/rozdz.60095/.
-zmniejsza się środki w kwocie 45.000 zł w rozdziale 80104-Przedszkola przeznaczone na dotację do Niepublicznego
Przedszkola W Kasinie Wielkiej w powodu nie uruchomienia placówki w roku bieżącym.
-zmniejsza się środki przeznaczone w budżecie Gminy na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień- Zabrzeż w miejscowości Mszana Górna o kwotę 33.000 zł
/rozdz.60013/
Uzyskane kwoty z w/w przesunięć 206.485 zł/128.485+45.000+33.000/, z różnych dochodów
35.984,13/2.384,13+3.600+30.000/ oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12.330,87 zł RAZEM 254.800 zł przeznacza się na:
-udział gminy do wykonania prac remontowych w OSP Łostówka-60.500 zł
-udział gminy do wykonania placów zabaw przy szkołach 66.300 zł
-fundusz wsparcia policji-dodatkowe patrole-80 godzin 2.000 zł
-kanalizację wsi Łostówka/roboty konieczne, dodatkowe, zwiększony VAT, dzierżawa gruntów/ 122.000 zł
-dofinansowanie monitoringu /50%/–Szkoła nr 2 Mszana Górna 4.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
6680

6681
6681

UCHWAŁA NR XI/112/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212,art. 239,art. 258 ust. 1
pkt1i pkt3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych / Dz. U Nr157 poz. 1240
z późn. zm./, w związku z art. 121 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz
art. 18 ust. 2 pkt9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591
z późn.zm./ oraz art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U z 2010r. Nr 17 poz. 95)
- Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:
W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr
IV/22/11 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
133.456,00 zł
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 138.456,00 zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 5.000,00
zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi:
47.926.443,38 z.ł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
133.456,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
469.456,00 zł
z czego:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 469.456,00 zł
w tym
: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych
469.456,00 zł jednostek budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do uchwały.
2. zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę -336.000,00 zł
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 336.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.2
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi:
45.436.681,25 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42166 –

Poz. 6681
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/112/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 27 lipca 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

600
60016

60078

801
80101

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
110.000,00
5.000,00
5.000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
Drogi publiczne gminne
Dochody majątkowe w tym:
Dot. cel.otrzym. z gm. na inwest. realiz. na podst. poroz. m. j.s.t. /§6610/
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody majątkowe w tym:
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin/związków gmin/ §2030/
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Dochody bieżące w tym:
wpływy z usług /§0830/
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§0960/
-wpływy z różnych dochodów/§0970/
OGÓŁEM
Zwiększenia - zmniejszenia
w tym: dochody bieżące-zwiększenia
dochody majątkowe-zmniejszenia

5.000,00
110.000,00
110.000,00
28.456,00
28.456,00
15.156,00
5.800,00
7.500,00
138.456,00
133.456,00
138.456,00
-5.000,00

5.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/112/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 27 lipca 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

600
60013
60016

60078
754
75412
801
80101
80113
900
90015

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
435.000,00 301.000,00
Drogi publiczne wojewódzkie
191.672,00
Wydatki majątkowe
191.672,00
Drogi publiczne gminne
295.000,00 109.328,00
Wydatki bieżące
295.000,00
Wydatki majątkowe
109.328,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
140.000,00
140.000,00
Wydatki bieżące
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6.000,00
Ochotnicze Straże Pożarne
6.000,00
Wydatki bieżące
6.000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
28.456,00
Szkoły Podstawowe
19.956,00
Wydatki bieżące
19.956,00
Dowożenie uczniów do szkół
8.500,00
Wydatki bieżące
8.500,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
35.000,00
Oświetlenia ulic, placów i dróg
35.000,00
35.000,00
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM
469.456,00 336.000,00
Zwiększenia - zmniejszenia
133.456,00
W tym: Wydatki bieżące-zwiększenia
469.456,00
-336.000,00
Wydatki majątkowe-zmniejszenia
Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 2.1

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42167 –

Poz. 6681
do Uchwały Nr XI/112/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 27 lipca 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

600
60016

60078

754
75412

801
80101

80113

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
435.000,00
295.000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM

295.000,00
295.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
28.456,00
19.956,00
19.956,00
19.956,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
469.456,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr XI/112/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 27 lipca 2011 r.
ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
Dz.

Rozdz

Nazwa zadania
Plan

010
01010
01010
400
40001
600
60013

60013
60013
60014
60014
60016
60016

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Odbud. po powodzi ujęcia i zbiornika wody dla wodociągu w Rabie N
Odbud. po powodzi ujęcia i zbiornika wody dla wodociągu w Mszanie G
WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ
Udziały do spółki” Gorczańskie Wody Termalne”
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową na Węglówkę w m. Kasina Wielka na skrzyżowanie typu rondo –pomoc finansowa dla
Województwa
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień-Zabrzeż w m.
Mszana Górna –wykonanie dokumentacji
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień-Zabrzeż w m.
Mszana Górna –pomoc finansowa dla województwa
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łętowem wykonanie dokumentacji
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łętowem
–pomoc finansowa dla Powiatu
Przebudowa ciągu dróg gminnych-Mszana dolna ul. Zielona i drogi pod Skałą
w Łostówce- wykonanie dokumentacji
Przebudowa drogi gminnej Raba Niżna –Budzyń Gęsia Szyja- Glisne-wypłaty za zajęte
grunty

Kwota w zł
Zwiększenia/
zmniejszenia

125.538
53.638
71.900
300.000
300.000
1.974.499

-301.000

Plan po
zmianach
125.538
53.638
71.900
300.000
300.000
1.673.499

200.000

-191.672

8.328

17.000

-17.000

0

17.000

17.000

60.000
60.000

-30.000
30.000

30.000
90.000

200.000

-200.000

0

25.000

25.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
60016
60095

60095

700
70005
750
75023
75023
75023
801
80101
80101
80101
80101
900
90001
90001
90001
90001
90005

90015
926
92601
92601
92601

– 42168 –

Przebudowa drogi gminnej Kanie- Bydłonie w Kasince Małej- wykonanie dokumentacji
Odnowa wsi Kasinka Mała –modernizacja placu postojowego i chodnika dla pieszych
przy Ośrodku Zdrowia w Kasince M. ogrodzenie boisk, wykon. mini trybun/ w tym ze
środków europejskich PROW- 337.984 zł/
Odnowa wsi Kasina Wielka- modernizacja placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia,
remont nawierzchni miejsc postojowych przy boisku sportowym Orlik /w tym ze
środków europejskich PROW- 500.000 zł/
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakup działki w Mszanie Górnej do gminnego zasobu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Budynek Administracyjny Urzędu-urządzenie parkingu, zadasz. schodów
Zakup komputerów i serwera
Zakup infokiosków,urządzenia OKI-projekt Nowoczesna gmina
/w tym ześrodków europejskich POKL-28.810 zł/
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoła Podstawowa Łętowe - budowa sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu-wykonanie placu zabaw
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej-wykonanie placu zabaw
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu- wyk.przewiązki-projekt
GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Kanalizacja wsi Łostówka- wykonawstwo /w tym ze środków europejskich PROW2.243.820 zł/
Kanalizacja wsi Raba Niżna-wykonanie dokumentacji
Kanalizacja wsi Łętowe - Mszana Górna-wykonanie dokumentacji
Kanalizacja wsi Mszana Górna- dokument-osiedle Żyły,Dziedziny,Steczki
Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich-opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach
Funduszu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wykonanie ekspertyz, analiz,
tłumaczenia na język angielski
Budowa nowych linii oświetl. ulicznego we wsi Lubomierz, wykonanie dokumentacji
we wsi Łostówka
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Boisko sportowe w Olszówce-wykonawstwo/w tym ze środków europejskich PROW500.000 zł/
Boisko sportowe Raba Niżna
Boisko sportowe Kasinka Mała/ORLIK/-budowa parkingu
OGÓŁEM

Poz. 6681
561.499

65.672

65.672
561.499

876.000

876.000

60.000
60.000
199.359
150.000
20.000
29.359

60.000
60.000
199.359
150.000
20.000
29.359

915.600
600.000
145.250
145.350
25.000
3.624.795
2.961.095

915.600
600.000
145.250
145.350
25.000
3.589.795
2.961.095

-35.000

228.900
197.640
29.160

228.900
197.640
29.160

138.000

138.000

70.000

-35.000

35.000

1.355.000

1.355.000

1.000.000
325.000
30.000
8.554.791

1.000.000
325.000
30.000
8.218.791

-336.000

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Część informacyjna
Wprowadza się do budżetu gminy:
1/dotację celową na zadanie „Remont drogi gminnej do osiedla Żaby w Kasinie Wielkiej zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 r. w kwocie 110.000zł /80% wartości zadania/.
2/ dochody własne szkół w kwocie ogółem 28.456 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Ponadto:
-zmniejsza się środki przeznaczone w budżecie gminy na „Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964
z drogą powiatową na Węglówkę w m. Kasina Wielka na skrzyżowanie typu rondo –pomoc finansowa dla Województwa o kwotę 191.672zł
-rezygnuje się z wykonania dokumentacji na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych-Mszana dolna ul. Zielona
i drogi pod Skałą w Łostówce- wykonanie dokumentacji na kwotę 200.000zł/w tym udział Urzędu Miasta kwota 5.000
zł/
-zmniejsza się środki przeznaczone w budżecie na wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubomierzu o kwotę 35.000 zł
Uzyskane jak wyżej środki w kwocie ogółem 421.672zł
/191.672+195.000+35.000 / przeznacza się następująco:
- przebudowę drogi gminnej Raba Niżna –Budzyń Gęsia Szyja- Glisne /wypłaty za zajęte grunty pod drogę/ 25.000zł
-remonty dróg gminnych 290.000zł
- przebudowę drogi gminnej Kanie- Bydłonie w Kasince Małej/wykonanie dokumentacji o wartości 140.000 zł realizowanej w latach 2011-2012 / 65.672zł
-wykonanie projektu funkcjonalno użytkowego remizy OSP Łostówka 6.000zł
-zabezpieczenie drogi Fligi w Mszanie G.-umocnienie brzegu rzeki 35.000zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
6681

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42169 –

Poz. 6682

6682
6682

UCHWAŁA NR XIII/126/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212,art. 239,art. 258 ust. 1
pkt1i pkt3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r o finansach publicznych / Dz. U Nr157 poz. 1240/w
związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt9 lit.
i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./
- Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, o następuje:
W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr
IV/22/11 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę
- 693.777,00 zł
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127.487,00 zł.
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 821.264,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi :
47.377.234,38 zł.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 693.777,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
402.487,00 zł z czego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 289.657,00zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7.000,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 282.657,00 zł.
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
112.830,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do uchwały.
2. zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę - 1.096.264,00 zł
w tym:
-zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -1.096.264,00 zł
z czego:
- zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt2 i 3 ustawy o fin. publ. -1.476.664,00 zł
w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -949.966,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.2
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi : 44.887.472,25 zł.
§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i §
2 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie
z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/126/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 23 września 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

010
01095

600
60078

Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§2310/
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ §2030.
Dochody majątkowe w tym:
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ §6330/.

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
57.070,00
57.070,00
57.070,00
110.843,00
100.000,00

600.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
60095

751
75108

758
75814

801
80101

80110

80195

854
85415

900
90005

926
92601

– 42170 –

Poz. 6682

Pozostała działalność
Dochody majątkowe w tym:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/§6619/
-środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych źródeł /§6298/
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Wybory do Sejmu i Senatu
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom/związkom
gmin/ustawami /§2010/
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ /§2030/
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Dochody bieżące w tym:
wpływy z usług /§0830/
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§0960/
-wpływy z różnych dochodów/§0970/
Gimnazja
Dochody bieżące w tym:
wpływy z usług /§0830/
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ /§2030/
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ /§2030/
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dochody majątkowe w tym:
-dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§6207/
-dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s.t./§6610/
-dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s.t./§6619/
- środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł//§6290/
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Dochody majątkowe w tym:
-środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych źródeł /§6298/
OGÓŁEM
Zwiększenia - zmniejszenia
w tym: dochody bieżące
dochody majątkowe

10.843,00

500.000,00

10.843,00
500.000,00
16.149.00
16.149,00

16.149,00
24.343,00
24.343,00
24.343,00
17.095,00
9.763,00
6.120,00
3.300,00
343,00
6.300,00
6.300,00
1.032,00
1.032,00
112.830,00
112.830,00
112.830,00
157.893,00
157.893,00

90.000,00
90.000,00

50.034,00
90.000,00
52.459,00
55.400,00
500.000,00
500.000,00

496.223,00
-693.777,00
127.487,00
-821.264,00

500.000,00
1.190.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/126/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 23 września 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

010
01095

Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
174.155,00
174.155,00
174.155,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
600
60016

60078

60095

751
75108

754
75411
801
80101

80110

80195

854
85415

900
90005

926
92601

– 42171 –

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym:
wydatki majątkowe
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
wydatki bieżące
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki bieżące
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
wydatki majątkowe
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki majątkowe
OGÓŁEM
Zwiększenia - zmniejszenia
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Poz. 6682
656.370,00
336.370,00
336.370.00
320.000,00

954.157,00

265.000,00
265.000,00

320.000,00
689.157,00
689.157,00
16.149.00
16.149,00
16.149,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
27.983,00
19.763,00
19.763,00
6.300,00
6.300,00
1.920,00
1.920,00
112.830,00
112.830,00
112.830,00
67.893,00
67.893,00
67.893,00
800.000,00
800.000,00

1.060.380,00
-693.777,00
402.487,00
-1.096.264,00

800.000,00
1.754.157,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42172 –

Poz. 6682
Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XIII/126/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 23 września 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dział

Rozdz.

010
01095

600
60016

60078

751
75108

801
80101

80110

80195

854
85415

Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
W tym:
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM
Zwiększenia - zmniejszenia

Kwota w zł
Zwiększ.
Zmniejsz.
174.155,00
174.155,00
174.155,00
174.155,00
336.370,00
336.370,00

265.000,00

336.370,00
336.370,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
16.149.00
16.149,00
16.149,00
5.080,00
11.069,00
27.983,00
19.763,00
19.763,00
19.763,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
112.830,00
112.830,00
112.830,00
667.487,00
402.487,00

265.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42173 –

Poz. 6682
Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr XIII/126/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 23 września 2011 r.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42174 –

Poz. 6682

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42175 –

Poz. 6682
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/126/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 23 września 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJPO ZMIANACH
DOKONANYCH UCHWAŁĄ NR XIII/126/2011 RADY GMINY MSZANA DOLNA Z DNIA 23.09.2011

Dz

Rozdz

§

010
01095
2010

750
75011
2010
75011

75045
2010
75045

75056
2010
75056

751

75101
2010

75101

75108
2010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

95.261,25

Plan
dochodów po
zmianach
95.261,25

Pozostała działalność
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Urzędy wojewódzkie
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Spis powszechny i inne
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Spis powszechny i inne
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
URZĘDYNACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.IOCHR.P
R.ORSĄD.
Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i
ochr.prawa
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i
ochr.prawa
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wybory do Sejmu i Senatu
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.

95.261,25
95.261,25

95.261,25
95.261,25

Nazwa

Plan
dochodów

Zwiększenia

85.891
57.720
57.720

85.891
57.720
57.720

300
300

95.261,25

95.261,25

95.261,25

95.261,25

95.261,25
1.867,87
93.393,38

95.261,25
1.867,87
93.393,38

85.891

85.891

57.720

57.720

57.720

57.720

57.720
57.720

57.720
57.720

300

300

300

300

300
300

300
300

27.871

27.871

27.871

27.871

6.026
5.226
800

6.026
5.226
800

Zwięks
z.

300
300

27.871
27.871

2.850

95.261,25

Plan
wydatków po
zmianach
95.261,25

Plan
wydatków

27.871
27.871

16.149

18.999

2.570

2.570

2.570

2.570

16.149
16.149

16.149
16.149

21.845
2.850

16.149

21.845
18.999

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570
2.000
570

2.570
2.000
570

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
75108

Poz. 6682

Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

75109
2010

75109

752
75212
2010
75212

754
75414
2010
75414

852
85212
2010

85212

85213
2010

85213

85219
2010
85219

– 42176 –

Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Obrona cywilna
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
OPIEKA SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt.
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt.
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz
niekt. św. rodz.
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd
Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz
niekt. św. rodz.
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ośrodki Pomocy Społecznej
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
zad. bież. z zakr. adm. rząd
Ośrodki Pomocy Społecznej
w tym:
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM

280
280

16.149

16.149

16.149

16.149

16.149
5.080
11.069

16.149
5.080
11.069

280
280

770
770
770

770
770
770

250

250

250
250

250
250

7.118.852
7.098.343

7.118.852
7.098.343

7.098.343

7.098.343

8.459

8.459

8.459

8.459

12.050
12.050

280

280

280

280

280
280

280
280

770

770

770

770

770

770

770
770

770
770

250

250

250

250

250

250

250
250

250
250

7.118.852

7.118.852

7.098.343

7.098.343

7.098.343

7.098.343

272.450
223.976
48.474

272.450
223.976
48.474

6.825.893

6.825.893

8.459

8.459

8.459

8.459

8.459
8.459

8.459
8.459

12.050

12.050

12.050
12.050

12.050
7.303.874,25

16.149,00

7.320.023,25

7.303.874,25

12.050
16.149,00

7.320.023,25

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42177 –

Poz. 6682,6683

Część informacyjna
Wprowadza się do budżetu gminy:
1/dotację celową na zadanie „Remont drogi do osiedla Żaby i Drągówka w Kasinie Wielkiej w kwocie 57.070
zł./rozdz. 01095/ Wartość zadania przed przetargiem wynosi 165.700 zł. Udział Gminy wynosi 108.630 zł.
2/dotację celową na organizację wyborów do Sejmu i Senatu kwota 16.149 zł /rozdz. 75108/.
3/ dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 1032zł/rozdz. 80195/
Wynagrodzenia komisji wynoszą 1.920 zł. Udział Gminy – 888 zł
4/ dotacje celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2011 r „Wyprawka szkolna w kwocie 112.830 zł/w całości sfinansowane w dotacji celowej/- rozdz. 85415
5/dochody własne szkół w kwocie 16.063 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące/rozdz. 80101,80110/
6/zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r w kwocie 24.343 zł /rozdz75814/z
przeznaczeniem na:
-dofinansowanie wykonania studni głębinowej i podłączenie wody do Szkoły Podstawowej w Glisnem - kwota
10.000 zł/rozdz. 80101/
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w kwocie 5.000 zł pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Limanowej/rozdz.75411/
- zwiększenie planu na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku o kwotę 8.455 zł/rozdz. 01095/. - dopłata –
wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej w kwocie 888 zł /rozdz. 80195/
7/współfinansowanie przez Powiat Limanowski fragmentu zadania „Odnowa wsi Kasinka Mała „ w kwocie 10.843 zł
/rozdz.60095/.
8/ wpłaty od mieszkańców wsi na wykonanie dokumentacji projektowej-montaż urządzeń solarnych w kwocie
55.400 zł/rozdz.90005/.
9/częściową refundację wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem Projektu „Odnawialne Źródła Energii
w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” w kwocie 50.034 zł z tego przypada na zwrot zaliczek do gmin partnerskich 37.541 zł oraz dla Gminy Mszana Dolna kwota 12.493 zł rozdz.90005/.
W związku z realizacją zadań „Wykonanie boiska sportowego w Olszówce „ oraz „Odnowy wsi Kasina Wielka „w
latach 2011-2012 przesuwa się refundację środków PROW na w/w zadania w kwocie ogółem 1.000.000 zł na rok 2012
a środki Gminy /udział do zadań/w kwocie 500.000 zł przeznaczy się w bieżącym roku na wykonanie remontów dróg
jak poniżej: -do osiedla Żądłówka, Hosiówka, Górnie w Kasince Małej - do osiedla Pawlaki w Łostówce -do osiedla
Sobczaki w Lubomierzu -do osiedla Wiklarze w Olszówce.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
6682

6683
6683

UCHWAŁA NR XVII/157/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 nr 17 poz. 95 z późn. zm.) - Rada Gminy
Mszana Dolna, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zm.

Uchwała Nr XVI/150/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.:
- Załącznik Nr 2 – wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42178 –

Poz. 6683
Załącznik
do Uchwały Nr XVII/157/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42179 –

Poz. 6683

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42180 –

Poz. 6683

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42181 –

Poz. 6684,6685
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6684

UCHWAŁA NR XIV/76/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn.zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M. P. Nr 95, poz. 961), Rada Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1m2
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 - 0,20 zł od
1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 8,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt 2 lit. f - 3,87 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
f) letniskowych - 7,34 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LV/388/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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6685
6685

UCHWAŁA NR XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 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 w związku z art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn.zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala,
co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:

1) ustala się wzór formularza: ”Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2) ustala się wzór formularza: ”Deklaracja na podatek od
nieruchomości”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) ustala się wzór formularza: ”Informacja o gruntach”,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
2) ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek
rolny”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42182 –

Poz. 6685

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:

do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.

1) ustala się wzór formularza :”Informacja o lasach”,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
2) ustala się wzór formularza: ”Deklaracja na podatek
leśny”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Przewodniczący Rady
Adam Musialski

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/22/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie określenia wzorów formularzy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42183 –

Poz. 6685
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42184 –

Poz. 6685

Przewodniczący Rady Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42185 –

Poz. 6685
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42186 –

Poz. 6685

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42187 –

Poz. 6685

Przewodniczący Rady Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42188 –

Poz. 6685
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42189 –

Poz. 6685

Przewodniczący Rady Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42190 –

Poz. 6685
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42191 –

Poz. 6685

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42192 –

Poz. 6685

Przewodniczący Rady Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42193 –

Poz. 6685
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42194 –

Poz. 6685

Przewodniczący Rady Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42195 –

Poz. 6685
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/77/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42196 –

Poz. 6685

Przewodniczący Rady Adam Musialski
6685

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42197 –

Poz. 6686

6686
6686

UCHWAŁA NR XIV/78/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
d) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej, - jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/300/09 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/78/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyższą niż 30

STAWKI PODATKU
NA TERENIE MiG w zł
3
490,00
670,00
750,00
640,00
600,00
930,00
1.500,00
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42198 –

Poz. 6686
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/78/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalne masa całkowita (DMC)

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

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE MiG od 1 pojazdu w zł
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenia osi
i uznane za równoważne
750,00
770,00
790,00
940,00

960,00
960,00
1.030,00
1.600,00

980,00
1.020,00
1.120,00
1.130,00
1.280,00
1.280,00

1.130,00
1.130,00
1.390,00
1.390,00
2.030,00
2.030,00

1.370,00
1.550,00
1.600,00
2.050,00
2.050,00

1.710,00
1.730,00
2.050,00
2.780,00
2.780,00

Przewodniczący Rady Adam Musialski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/78/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ w 2010 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
Lp.

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

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE MiG od 1 pojazdu w zł
Zawieszenie osi pneumaInne systemy
tyczne i uznane za równozawieszenia osi
ważne
1
2
3
4
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.030,00
1.160,00
1.2
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.070,00
1.180,00
1.3
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1.200,00
1.280,00
1.4
Nie mniej niż 31 ton
1.710,00
2.140,00
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1
Nie mniej niż 12 ton i do 40 ton włącznie
1.580,00
2.140,00
2.2
Nie mniej niż 40 ton i więcej
2.140,00
2.780,00
Przewodniczący Rady Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42199 –

Poz. 6686,6687
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/78/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6)
Lp.

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

STAWKI PODATKU Na 2012 r.
NA TERENIE MiG od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumaInny system
tyczne i uznane za równozawieszenia osi
ważne

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

540,00
560,00
640,00

640,00
640,00
750,00

900,00
920,00
1.030,00
1.130,00
1.390,00

1.050,00
1.070,00
1.670,00
1.670,00
2.030,00

960,00
960,00
1.280,00

1.230,00
1.230,00
1.710,00
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

6686

6687
6687

UCHWAŁA NR XIV/83/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217, art. 235, art. 236, art. 237, 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)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4,
pkt 9 lit. c.), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój na wniosek Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011 o kwotę
119.519,48 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększą się o kwotę 119.519,48 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011 o łączną
kwotę 119.519,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę
119.519,48 zł, z tego:
wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 116.431,48 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączna kwotę 3.505,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, zwiększa się o łączną kwotę 112.926,48 zł;
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę
3.088,00 zł
2) w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesienia
na łączną kwotę 684.415,00 zł, w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeniesienie na łączną kwotę 684.415,00 zł, a 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
zmniejsza się o łączną kwotę 654.415,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok
2011 – zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych
w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

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 - 508.414,47 zł.
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 350.000,00 zł;
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków
majątkowych wynoszą 30.186.742,02 zł, w tym:
-

§ 3. Po dokonaniu zmian Budżet Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na rok 2011 przestawia się następująco:
1. Dochody budżetu na rok 2011 wynoszą
54.694.345,91 zł w tym:
1) dochody bieżące: 29.167.298,16 zł
2) dochody majątkowe: 25.527.047,75 zł
2. Wydatki
59.365.552,96 zł

budżetu

na

rok

2011

wynoszą

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków
bieżących wynoszą 29.178.810,94 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą –
20.426.198,77 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.296.529,70 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych - 7.129.669,07 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.439.478,70
zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
6.454.719,00 zł;

Poz. 6687

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynoszą 30.186.742,02 zł, a 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 wynoszą 22.739.298,02 zł.

5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek
i kredytów wynoszą 6.289.542,75 zł
6. Przychody budżetu związane z finansowaniem
wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu wynoszą łącznie 10.960.749,80 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/83/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2011

Dział

Rozdział

Paragraf

630
63095

2708

756

75616

0440

Zródła dochodów
Turystyka
Pozostała działalność
z tego: dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządó województw,
pozyskane z innych źródeł
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.. 5,
ust. 1 pkt2 i 3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,
podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
z tego: dochody bieżące
Wpływy z opłaty miejscowej

Zmniejszenie

Zwiększenie

0
0
0

3 131,48
3 131,48
3 131,48
3 131,48

0

3 131,48

20 000,00

120 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00
20 000,00

0,00
0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

75618

0390
0460
801
80101
0960
80104
0830
0960
853
85395
2887

2889

– 42201 –
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Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
z tego: dochody bieżące
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej
w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
z tego: dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Przedszkola
z tego: dochody bieżące
Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
z tego: dochody bieżące
Dotacja celowa otrzymana przez jednostke samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
Dotacja celowa otrzymana przez jednostke samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.. 5,
ust. 1 pkt2 i 3
Dochody ogółem:
z tego:
- dochody bieżące
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.. 5,
ust. 1 pkt2 i 3
- dochody majatkowe

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

40 000,00

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

80 000,00
13 300,00
300,00
300,00
300,00

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

13 000,00
13 000,00
10 000,00
3 000,00

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

3 088,00
3 088,00
3 088,00
2 625,00

0,00

463,00

0,00

3 088,00

20 000,00

139 519,48

20 000,00
0,00

139 519,48
6 219,48

0,00

0,00

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/83/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011

Dział

Rozdział

600
60016

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
z tego:
wydatki bieżące
z tego:

Zmniejszenie

Zwiększenie

0,00
0,00

40 000,00
40 000,00

0,00

40 000,00
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630
63095

801
80101

80104

80110

851
85111

853
85395
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wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Tutystyka
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki majątkowe ogółem
z tego:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
zrealizacjeą zadań jst
Oświata i wychowanie
Szkoły podstwowe
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Przedszkola
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
z tego:
wydatki majątkowe
z tego:
wydatki majatkowe ogółem
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
zrealizacjeą zadań jst
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0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

21 000,00
21 000,00

24 131,48
24 131,48

0,00

3 131,48

0,00

3 131,48

0,00

3 131,48

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00
0,00

14 800,00
300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00
0,00

30 000,00
30 000,00

0,00

30 000,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00
3 088,00
3 088,00

0,00

3 088,00

0,00

3 088,00
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854
85401

900
90001

90015

921
92109
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
wydatki majątkowe
z tego:
wydatki majatkowe ogółem
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki majątkowe ogółem
z tego:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
zrealizacjeą zadań jst
Wydatki ogółem
z tego:
wydatki bieżące
z tego;wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
wydatki majątkowe
z tego;wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
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1 500,00
1 500,00

0,00
0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

30 000,00
0,00

60 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

3 505,00

0,00

6 495,00

30 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00
633 415,00
633 415,00

0,00
633 415,00
633 415,00

633 415,00

633 415,00

633 415,00

633 415,00

633 415,00

0,00

685 915,00

805 434,48

1 500,00

121 019,48

0,00

3 088,00

684 415,00
654 415,00

684 415,00
0,00

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIV/83/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011

Dział Rozdział

Nazwa
zadania

Plan wydatków majątkowych ogółem
zmniejszenie

85
1

8511
1

90
0

9001
5

92
1

9210
9

Dofinansowanie do zakupu
aparatu RTG
dla Szpitala
im. J.Dietla
w Krynicy
Zdroju - dotacja
Budowa
oświetlenia na
Borownicach
Modernizacja
Domu Kultury
w Piwnicznej
Zdroju "Zachowanie kulturowego duchowego dziedzictwa "Kultura - zwierciadłem duszy"
Ogółem:

zwiększenie

z tego finansowanych z:
Dochodów własne
środki o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
zmniejszezwiększezmniejszezwiększenie
nie
nie
nie

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

428 791,00

428 791,00

0,00

428 791,00

428 791,00

0,00

458 791,00

458 791,00

30 000,00

458 791,00

428 791,00

0,00

Przewodniczący Rady Adam Musialski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/83/2011
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2011
Dział
Rozdział
851
85111

Wyszczególnienie

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacja celowa
przekazana dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

Kwota
ogółem
30 000,00
30 000,00
30 000,00

RAZEM

Dla jednostek sektora fin.
publicznych
zmniejszenie zwiększenie
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych
zmniejszenie zwiększenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

Uwagi

Dotacja
celowa dla
powiatu na
zakup inwestycyjny
Aparat RTG
dla Szpitala
im.J.Dietla
w Krynicy
Zdroju

Dziennik Urzędowy
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Ogółem dotacje zwiekszenie o 30.000, 00 zł z tego:
dotacja celowa zwiększenie o 30.000,00 zł, w tym: dotacja w zakresie wydatków majatkowych kwota
30.000,00 zł
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
6687

6688
6688

UCHWAŁA NR XIV/84/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie parków miejskich
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 ze zmianami) oraz art. 81 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) -

obejmujący część działki ewidencyjnej nr 2887
o łącznej powierzchni 15 ha,
3) Park „LASEK na MAJERZU”
obejmujący część działki ewidencyjnej nr 3633/3
o łącznej powierzchni 2,70 ha,

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:

2. Położenie parków określa mapa topograficzna
stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 1. 1. Uznaje za parki miejskie następujące nieruchomości położone na obszarze Miasta Piwniczna-Zdrój
o nazwach:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Piwnicznej-Zdroju.

1) Park Zdrojowy „KICARZ”
obejmujący działki ewidencyjne nr 1979/2, 1979/3,
1979/4, 1979/5, 1979/8, 1979/24, 1979/25, 3325/7,
3325/8, 3325/9, 3325/10, 3344/2, 3348/2, 3356/2, 3652/2,
3654, 3656/2, 3659/1, 3691/2, 4013/2, 5588, 3703/8
o łącznej powierzchni 109 ha,
2) Park „WĘGIELNIK-SKAŁKI”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

6688

6689
6689

UCHWAŁA NR XV/115/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 rok

Na podstawie art.211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239
art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c), d), i lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) – Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na
2011 r. polegających na:
-

zmniejszeniu
16.000 zł.

wydatków

bieżących

o kwotę

DOCHODY
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
PRZYCHODY
ROZCHODY

-

zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę
16.000 zł - jak w załączonej tabeli Nr 1 i Nr 1a.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot
dotacji objętych załącznikiem do uchwały budżetowej na
2011r. o kwotę 29.000 zł., jak załącznik do niniejszej
uchwały
§ 3. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki,
przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą:
26.477.444,48
21.187.134,51
5.290.309,97
28.803.806,85
18.563.990,70
10.239.816,15
4.130.000,64
1.803.638,27

zł, w tym:
zł.
zł.
zł, w tym:
zł.
zł.
zł.
zł.

Dziennik Urzędowy
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.

Poz. 6689

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XV/115/2011
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2011 rok
dział
Nazwa
rozdział

Wydatki w zł.
zwiększenia zmniejszenia
29.800

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

13.800
13.800

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

13.800
13.800

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe, w tym:

16.000
16.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa

16.000
6.000

60078

700

70005

750

75023

801

80101

80103

80104

80110

80114

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

6.000
6.000

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
Administracja publiczna

6.000
6.000
10.180

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

10.180
10.180

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
Oświata i wychowanie

1.000
9.180
9.180
36.000

124.180

Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

6.000
6.000

31.180
31.180

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.000
6.000

31.180

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

4.000
4.000

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4.000
4.000

31.180

Przedszkola
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

16.000
16.000

Dotacje na zadania bieżące

16.000

Gimnazja
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

93.000
93.000

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

93.000
93.000

Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

10.000
10.000

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10.000
10.000

Dziennik Urzędowy
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854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.000

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

1.000
1.000

Dotacje na zadania bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

90001

90015

921

92109

926

92601

1.000
15.200

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

2.200
2.200

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.200
2.200

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

13.000
13.000

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.000
13.000

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

12.000
12.000

Dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna

12.000
14.000

Obiekty sportowe
Wydatki bieżące ogółem, w tym:

14.000
14.000

12.000

Wydatki budżetowe ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł.

14.000
14.000
124.180

124.180

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XV/115/2011
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011
Treść

Dział
Rozdział
010

01010
*

*

*

01095
*

600

60016

Rolnictwo i łowiectwo

3.677.280,00

Plan po
zmianie
3.677.280,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3.580.000,00

3.580.000,00

753.000,00

753.000,00

2.760.000,00

2.760.000,00

67.000,00

67.000,00

Pozostała działalność

97.280,00

97.280,00

Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do
Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej
Wielkiej
Transport i łączność

97.280,00

97.280,00

5.497.250,43

Drogi publiczne gminne

2.478.432,43

2.478.432,43

374.510,00

374.510,00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina w ramach programu
Spójności UE
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie
Nawojowa
Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa – Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej.

Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy
Szkole Podstawowej w Nawojowej

Plan

zmiana

+16.000

5.513.250,43

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
*
*
*

*
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Budowa drogi gminnej "Łącznik od drogi krajowej do
drogi powiatowej w Nawojowej"
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do
lasu na Rybniu" we Frycowej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do
Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej
Wielkiej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Gajówka" w Żeleźnikowej Wielkiej
FUNDUSZ SOŁECKI BĄCZA KUNINA - umocnienie
brzegu wzdłuż drogi gminnej Bącza Kunina Potok do Homrzysk
FUNDUSZ SOŁECKI WSI NAWOJOWA - odwodnienie dróg gminnych Nawojowa-Łęg - Bukowiec, Nawojowa Barnakówka oraz poprawa nawierzchni
obsypanie i wzmocnienie korpusu drogi Sikornik
Odbudowa odwodnienia drogi gminnej Barnakówka
– Horoskówka w Nawojowej
FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻELEŹNIKOWA WIELKA Budowa parkingu przy boiskach

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
*

*

*
*

700

70005

750

75023
*

801

80101
*

stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO-2 przesiedlenie ludności (budowa domów
i uzbrojenia terenu)
stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO-2 przesiedlenie ludności (zakup gruntu od przesiedleńców)
Budowa drogi gminnej "Na pustkach"
w Żeleźnikowej Wielkiej
Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa
Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa
Wielka – Poręba Mała
Odbudowa korpusu drogi gminnej „osiedle we Frycowej”
Odbudowa zabezpieczenia od górnej wody lewego
przyczółka mostu na potoku Żeleźnikowskim „KANE” w ciągu drogi gminnej ”do osiedla Kozerów”
Zabezpieczenie od strony cieku wodnego korpusu
drogi gminnej Wiejskie Kącina w Żeleźnikowej Wielkiej
Odbudowa korpusu drogi gminnej Nawojowa –
Popardowa Wyżna w km 0+000 do 0+550
Gospodarka mieszkaniowa

Poz. 6689
1.978.630

1.978.630

30.396

30.396

0,00

0,00

25.000

25.000

19.784,13

19.784,13

23.112,30

23.112,30

18.000,00

18.000,00

9.000,00

9.000,00

3.018.818,00

+16.000

3.034.818,00

804.115,00

+16.000

820.115,00

654.694,00

654.694,00

1.049.835,00

1.049.835,00

7.400,00
91.199,00

7.400,00
91.199,00

89.195,00

89.195,00

67.803,00

67.803,00

127.577,00

127.577,00

127.000,00

127.000,00

251.424,91

251.424,91

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

251.424,91

251.424,91

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku usługowo – handlowego
w Żeleźnikowej Małej
Administracja publiczna

231.424,91

231.424,91

20.000,00

20.000,00

238.800,00

238.800,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

238.800,00

238.800,00

termomodernizacja budynku UG w Nawojowej
Zakup i montaż zbiornika olejowego w kotłowni UG
Adaptacja pomieszczeń budynku UG
Zakup centrali telefonicznej
Zakup szafy krosowniczej
Zakup programów komputerowych
Oświata i wychowanie

50.000,00
3.500,00
164.150,00
6.150,00
5.000,00
10.000,00
249.449,79

50.000,00
3.500,00
164.150,00
6.150,00
5.000,00
10.000,00
249.449,79

Szkoły Podstawowe

249.449,79

249.449,79

Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej
FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻELEŻNIKOWA MAŁA zagospodarowanie działki szkolnej - wykonanie
placu rekreacyjnego dla dzieci i mieszkańców wsi

232.000,00
17.449,79

232.000,00
17.449,79

Dziennik Urzędowy
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004
90015

231.354,81

14.600,00

14.600,00

Zakup kosiarki

14.600,00

14.600,00

158.842,51

158.842,51

50.000,00

50.000,00

20.000,00
68.842,51

20.000,00
68.842,51

20.000

20.000

57.912,30
15.112,30

57.912,30
15.112,30

42.800,00
7.667,04

42.800,00
7.667,04

Oświetlenie ulic, placów i dróg
*

90095

231.354,81

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa – Zawodzie
Przebudowa sieci energetycznej w obrębie stadionu
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nawojowa – Popardowa Wyżna w Nawojowej i przy
drodze powiatowej w Bączej Kuninie za kaplicą
Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej
Frycowa – Złotne we Frycowej

Pozostała działalność
FUNDUSZ SOŁECKI FRYCOWA - zagospodarowanie
"starodroża"
Zakup wiat przystankowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

92116

926

92601

92605

Biblioteki

7.667,04

7.667,04

Budowa zintegrowanego systemu informacji
i zarządzania zbiorami bibliotek publicznych
w województwie małopolskim z użyciem technologii
teleinformatycznych w ramach MRPO
Kultura fizyczna

7.667,04

7.667,04

70.589,17

70.589,17

Obiekty sportowe

66.529,17

66.529,17

FUNDUSZ SOŁECKI FRYCOWA - montaż piłkołapów
FUNDUSZ SOŁECKI WSI HOMRZYSKA - wykonanie
projektu boiska sportowego i części ogrodzenia
Zakup wiat na boisko sportowe
Odbudowa ogrodzenia i opaski z kostki brukowej
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żeleźnikowa Wielka

8.000,00
14.029,17

8.000,00
14.029,17

18.500,00
26.000,00

18.500,00
26.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4.060,00

4.060,00

Montaż kamer w budynku do obsługi obiektu sportowego w Nawojowej
RAZEM

4.060,00

4.060,00

10.223.816,15

+16.000

10.239.816,15

Tabela przedstawia plan wydatków inwestycyjnych, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Wójta na podstawie udzielonego upoważnienia.
Oznaczenie zadania * oznacza umieszczenie go w WPF.
Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec
Załącznik
do uchwały Nr XV/115/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
W ROKU 2011 w zł
Dział
Rozdział

801

80104

Wyszczególnienie

Kwota
ogółem

Oświata i wychowanie

+16.000

Dla jednostek
sektora finansów publicznych
+16.000

Przedszkola

+16.000

+16.000

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

+16.000

+16.000

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

Uwagi

Urząd Miasta Nowy Sącz –
dotacja celowa na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci
będących mieszkańcami
Gminy Nawojowa
a uczęszczających do
Przedszkoli niepublicznych
na terenie Nowego
i Starego Sącza

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
854

85404

921

92109
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Edukacyjna opieka wychowawcza

+1.000

+1.000

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

+1.000

+1.000

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+1.000

+1.000

+12.000

+12.000

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

+12.000

+12.000

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM

+12.000

+12.000

+29.000

+29.000

Poz. 6689,6690,6691
Urząd Miasta - Nowy Sącz
– Dotacja celowa na pokrycie kosztów wczesnego
wspomagania rozwoju
dzieci w Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Sączu
z terenu Gminy Nawojowa.

Gminny Ośrodek Kultury
w Nawojowej – dotacja
podmiotowa

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
6689

6690
6690

UCHWAŁA NR XIII/150/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 rok
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz.2703,
Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz.788,
Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400,
Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42 poz. 273,
Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180
poz. 1280, Nr 181 poz. 1292 z 2008r. Nr 70 poz. 416,
Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618,
z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458,
Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 z 2010r. Nr 44
poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148
poz. 991) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 1681 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008r. poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28
poz. 146 ) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
6690

§ 1. W uchwale Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu
udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Skawina przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Skawina, wprowadza sie następujące zmiany: w § 3 ust. 1
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
" dla niepublicznych przedszkoli, o których mowa
w § 1 lit. " c" uchwały, dotacja przysługuje na każdego
ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy,
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez organ dotujący
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia
niepełnosprawnego stawka dotacji jest równa kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2012 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert RZEPISKO

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42211 –

Poz. 6691

6691
6691

UCHWAŁA NR XIII/154/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
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. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 13, poz.123 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Statut, którego treść stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

1/ § 2 uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie podziału Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie
2/ Uchwała Nr XXVIII/276/09 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skawina.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Norbert RZEPISKO

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/154/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Statut Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Rozdział I
Wyjaśnienie pojęć

§ 3. 1. Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Centrum ma siedzibę w Skawinie.

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
a) Centrum - rozumie się przez to Centrum Kultury
i Sportu
w Skawinie
b) Gminie - rozumie się przez to Gminę Skawina
c) Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską
w Skawinie
d) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina

4. Organizatorem Centrum w rozumieniu ustawy
wymienionej w § 2 pkt 2, lit. a jest Gmina Skawina.

Rozdział II
Postanowienia Ogólne

§ 4. 1. Centrum prowadzi działalność kulturalną,
sportową, rekreacyjną i turystyczną na terenie Gminy.

§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru
instytucji kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
2. Centrum działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
1991 r. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź.
zm.),
d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010 r.
Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
f) niniejszego Statutu.

3. Centrum używa skrótu CKiS.

Rozdział III
Zakres działalności

2. Centrum prowadzi działalność administracyjną
na obiektach powierzonych do użytkowania.
3. Podstawowym celem działalności Centrum jest
upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz dbałość o prawidłowy rozwój
psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy poprzez
wychowanie fizyczne, sport, rekreację i turystykę, poprzez:
a) organizowanie zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych;
b) organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
c) tworzenie i właściwą eksploatację bazy kulturalnej
i sportowej według zapotrzebowania społecznego;
d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
e) współpracowanie z instytucjami i organizacjami
oświatowymi oraz sportowymi;
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f) inicjowanie, koordynowanie i organizowanie wspólnie, z sołectwami, stowarzyszeniami i klubami, zawodów sportowo-rekreacyjnych;
g) pomoc w tworzeniu, utrzymaniu i udostępnieniu
bazy sportowo rekreacyjnej znajdującej się na terenie Gminy;
h) współpracowanie z innymi gminami, organizacjami
społecznymi i gospodarczymi w celu tworzenia warunków dla rozwoju turystyki;
Rozdział IV
Organy zarządzające i sposób ich powołania
§ 5. 1. Dyrektor Centrum zarządza i reprezentuje
Centrum na zewnątrz.

Poz. 6691

kandydata na dyrektora w drodze konkursu. Odwołanie
dyrektora następuje w tym samym trybie.
8. Organizator przed powołaniem dyrektora Centrum zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej,
w której strony określają warunki organizacyjnofinansowe działalności Centrum oraz program jego
działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania
dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata
na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie
na to stanowisko.
9. Dyrektor Centrum powołany na czas określony
może być odwołany przed upływem tego okresu:

§ 6. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
wyłania się w drodze konkursu, z zastrzeżeniem pkt4.

a) na własną prośbę,
b) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
c) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku
z zajmowanym stanowiskiem,
d) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy,
o której mowa w ust. 8.

2. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym
mowa w ust. 1, Organizator powołuje komisję konkursową w składzie:

10. Dyrektor Centrum może powołać dwóch zastępców dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza.
Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Bezpośrednim przełożonym dyrektora Centrum
jest Burmistrz, który ustala wynagrodzenie dyrektora
Centrum.

a) trzech przedstawicieli Organizatora;
b) dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art.
24125a Kodeksu Pracy, działających w Centrum;
c) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych
lub twórczych właściwych ze względu na zakres
działania Centrum.
3. Jeżeli w Centrum nie działają zakładowe organizacje związkowe, w miejsce osób, o których mowa
w ust. 2 lit. b, Organizator powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli załogi Centrum.
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania
konkursu, kandydata wskazanego przez Organizatora.
W przypadku powoływania tej samej osoby na stanowisko dyrektora na następny okres, Organizator zasięga
opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
5. Organizator występując z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego o wyrażenie na powołanie dyrektora Centrum bez przeprowadzania konkursu ma obowiązek
uzasadnienia wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem
przyczyn zastosowania takiego trybu oraz podania informacji na temat wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko
dyrektora.
6. Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego skutkuje niepowołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
7. Dyrektora Centrum powołuje w imieniu Organizatora Burmistrz na czas określony od trzech do siedmiu
lat, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, o ile
działają w Centrum oraz stowarzyszeń zawodowych
i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum. Zasięganie opinii
związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych
i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia

Rozdział V
Źródła finansowania
§ 7. 1. Organizator zapewnia Centrum środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do
utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.
2. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności
i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
3. Przychodami Centrum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych, dotacje z budżetu państwa lub budżetu
Gminy, środki otrzymywane od osób fizycznych
i prawnych oraz innych źródeł.
4. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami efektywności ich wykorzystania.
6. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest
plan finansowy ustalony przez dyrektora Centrum
z zachowaniem wysokości dotacji Rady.
7. Centrum sporządza plan finansowy zgodnie
z przepisami ustawy przywołanej w §2 ust. 2 lit. c.).
8. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
9. Organizator nie odpowiada za zobowiązania
Centrum, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 ustawy przywołanej w §2 ust. 2 lit. a.
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§ 8. 1. Centrum może prowadzić działalność promocyjną i komercyjną w celu pozyskania środków finansowych poprzez:
a) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, targów;
b) impresariat artystyczny;
c) organizowanie i współorganizowanie imprez rozrywkowych, sportowych i turystycznych;
d) prowadzenie kina;
e) świadczenie usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji;
f) wynajmowanie obiektów lub ich części,
g) działalność wydawniczą;
h) działalność radiową;
i) wypożyczanie kostiumów, sprzętu technicznego
i innych;
j) realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych,
obrzędowych);
k) sprzedawanie artykułów użytku kulturalnego, sprzętu sportowego, rekreacyjnego, turystycznego
i rehabilitacyjnego;
l) działalność służącą poprawie kondycji fizycznej
i zdrowia;
m)
obsługę administracyjną i finansową instytucji
kultury oraz stowarzyszeń i innych podmiotów działających w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu;
n) prezentację własnej strony internetowej;
o) usługi poligraficzne;
p) nauka języków obcych.
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Rozdział VI
Zarządzanie i Organizacja

§ 9. 1. Dyrektor Centrum podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora Centrum na podstawie Struktury Organizacyjnej po zasięgnięciu opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
3. Strukturę Organizacyjną, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania nadaje dyrektor Centrum po
zasięgnięciu opinii Burmistrza.
4. Rada i jej Komisje dokonują oceny działalności
Centrum w oparciu o roczne plany i sprawozdania Centrum.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Zmiany w Statucie Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Centrum
może dokonać Rada na podstawie uchwały podjętej
w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Norbert RZEPISKO

2. Centrum może prowadzić aukcje, kwesty i akcje
na cele charytatywne.
6691
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UCHWAŁA NR XVI/107/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 19 c ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku
Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach

inicjatywy lokalnej stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
Załącznik
do Uchwały Nr XVI/107/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej
Uchwały to forma współpracy Gminy Spytkowice z jej
mieszkańcami, w celu realizowania zadania publicznego
na rzecz społeczności, lokalnej Gminy Spytkowice.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest
realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia
społeczności lokalnej.
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§ 2. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Spytkowice bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn.
zm.).
2. Podmioty wymienione w ust. 3, zwane dalej
Wnioskodawcami mogą inicjować przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Spytkowice, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.).
3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19 b ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. 1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19 e ustawy może polegać na:
1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pieniężnych,
3) świadczeniach rzeczowych.
2. Wkład własny Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę,
2) praca społeczna - robocizna świadczona przez Wnioskodawcę,
3) świadczenia rzeczowe w tym m.in.: dokumentacja
projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
3. Wsparcie Gminy Spytkowice w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:
1) rzeczowy - poprzez przekazanie na czas trwania umowy w ramach inicjatywy lokalnej rzeczy niezbędnych
do wykonania inicjatywy lokalnej,
2) organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy
opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne w zakresie możliwości Gminy Spytkowice.
3) finansowy - na zasadach określonych w umowie,
w ramach środków zabezpieczonych na ten cel budżecie Gminy Spytkowice na dany rok.
§ 4. 1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach
inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Do wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:
1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3.ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie:
a) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),
b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w
przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika).
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2) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez
mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich
uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę
lub osoby, przez które będą reprezentowane.
3. Do wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej można dołączyć: kosztorys
inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu
na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania oraz inne
dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy.
§ 5. Wnioski o których mowa w § 4 należy składać
w Urzędzie Gminy Spytkowice w terminie do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w
którym ma nastąpić realizacja wniosku, za wyjątkiem
wniosków składanych na realizację zadania w roku 2012,
które należy złożyć do 31 stycznia 2012 roku.
§ 6. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego
ocenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz
z kompletem dokumentów Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych powołany odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu o którym mowa w ust. 1 określa Wójt Gminy w Zarządzeniu o powołaniu tego Zespołu.
§ 7. 1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę
następujące kryteria szczegółowe:
1) zgodność zadania publicznego z potrzebami społeczności lokalnej,
2) cel proponowanego zadania publicznego,
3) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego,
4) liczba uczestników inicjatywy lokalnej,
5) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy
lokalnej,
6) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę,
7) wkład finansowy w realizację inicjatywy lokalnej zadeklarowany przez Wnioskodawcę,
8) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania
określonego we wniosku,
9) ewentualne koszty, jakie będzie ponosić Gmina
w konsekwencji realizacji zadania.
2. Łączną wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy ustala się na poziomie nie niższym niż 30 % kosztu realizacji zadania.
§ 8. Po uwzględnieniu wniosku o realizację zadania
publicznego Wójt Gminy zawiera niezwłocznie umowę
na czas określony o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 9. Wójt Gminy może odstąpić od wykonania
umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe
okoliczność uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej
lub
Wnioskodawca
nie
wywiąże
się
z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego
lub wkładu pracy społecznej.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XVI/107/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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UCHWAŁA NR XIII/88/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm./ Rada Gminy Szczurowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości na
obszarze Gminy Szczurowa uchwala się w wysokości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m2
powierzchni,
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł
od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizację pożytku publicznego
- 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej – 16,16 od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 5,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 3,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,77 zł od
1m2 powierzchni użytkowej.

Dziennik Urzędowy
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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.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/277/2010 Rady
Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na
obszarze Gminy Szczurowa.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
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UCHWAŁA NR XIII/89/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
w Gminie Szczurowa na 2012 rok
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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych /t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 905, poz. 613
z późn. zm./ Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. Od podatku od nieruchomości zwalnia się
w Gminie Szczurowa w 2012 roku:
1. Budynki mieszkalne lub ich części położone na
gruntach gospodarstw rolnych i wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne oraz ich rodzin.

kulturalnych i czytelniczych
i bibliotekach.

w instytucjach

kultury

§ 2. Zwolnienia określone w § 1 nie dotyczą przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

2. Grunty i budynki zajęte na wykonywanie usług
policyjnych i ochrony przeciwpożarowej oraz usług
6694
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UCHWAŁA NR XIII/90/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity.: Dz.U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ Rada Gminy
Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011r. /Mon. Pol. Nr 95, poz. 969/ z kwoty 74,18 zł za 1 dt
do kwoty 50,00 zł za 1 dt do celów wymiaru podatku
rolnego na terenie Gminy Szczurowa
6695

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w tym Dzienniku i ma zastosowanie do
zobowiązań podatkowych naliczanych od 1 stycznia
2012 roku.
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Szczurowa
Przewodniczący Rady
Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XIII/91/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 10 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych /t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./
RADA GMINY SZCZUROWA uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Szczurowa jak w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/279/2010 Rady
Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w tym Dzienniku i ma zastosowanie do
zobowiązań podatkowych naliczanych od 1 stycznia
2012 roku.
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Szczurowa.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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UCHWAŁA NR XIII/92/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczurowa dotyczącej określenia wzoru formularzy niezbędnych do
wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 5 ust. 1

i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zm./ art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
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o podatku rolnym /Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze
zm./ art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym /Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 ze
zm./ Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/21/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od
nieruchomości, rolnego i leśnego /Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2011r. Nr 109, poz. 857/
1. W załączniku Nr 1 – Deklaracja na podatek od
nieruchomości poz. termin składania otrzymuje brzmienie „do 31 stycznia każdego roku podatkowego” w poz.
D2 pkt 4 otrzymuje brzmienie „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
w części udzielające tych świadczeń.

Poz. 6697

2. W załączniku Nr 2- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: poz. D2 pkt 4 otrzymuje brzmienie
„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/92/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Rady Gminy Szczurowa
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Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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UCHWAŁA NR XIII /93 / 2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm./ oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ RADA GMINY
SZCZUROWA uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb
zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych w Gminie Szczurowa, na których okresowo
zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".
§ 2. 1. Ustala się następujące warunki zwolnienia
z podatku rolnego:
1) zwolnienie obejmuje grunty gospodarstw rolnych
stanowiące użytki rolne, na których okresowo zaprzestano produkcji rolnej,
2) zwolnienie może objąć maksymalnie 20% powierzchni
użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha,
3) zwolnienie obejmuje okres nie dłuższy niż 3 lata
w stosunku do tych samych gruntów,
4) grunty wyłączone z produkcji rolnej nie mogą być
wykorzystywane na cele pastwiskowe i w zakresie
zbioru siana i traw na cele paszowe,
5) grunty objęte zwolnieniem należy utrzymywać w stanie wyłączającym rozprzestrzenianie się chwastów,
6) zwolnienie ma zastosowanie począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu złożenia wniosku,
o którym mowa w § 3.

§ 3. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika
złożony lub doręczony do Urzędu Gminy Szczurowa.
2. Wniosek powinien zawierać oznaczenie podatnika, określać ogólną powierzchnię gospodarstwa oraz
dane dotyczące użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w zakresie numerów i powierzchni
działek wyłączonych z produkcji według ewidencji gruntów, klasy tych użytków rolnych oraz wskazywać motywy
i przewidywany
okres
wyłączenia
gruntów
z produkcji nie dłuższy niż 3 lata.
§ 4. 1. Podatnik jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Wójta Gminy Szczurowa o zaistniałych zmianach
warunków określonych w § 2, w szczególności o podjęciu produkcji na użytkach rolnych objętych zwolnieniem,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
2. W razie stwierdzenia ustania każdego z warunków zwolnienia podatkowego, organ podatkowy ustali
w decyzji podatkowej wysokość podatku z uwzględnieniem tych zmian.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/75/95 Rady Gminy
w Szczurowej z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie:
ustalenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upywie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Warunki zwolnienia określone w ust. 1 muszą
być spełnione łącznie.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

3. Niedotrzymanie choćby jednego ze wskazanych
w ust. 1 warunków stanowi przesłankę stwierdzenia
wygaśnięcia decyzji na podstawie której zostało zastosowane zwolnienie.
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UCHWAŁA NR XIII/100/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia
inkasentów 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:
Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późń. zm./ oraz art.
15 i 19, pkt 1, lit a i pkt2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 roku, Nr 905, poz. 613 z późn.zm/
RADA GMINY SZCZUROWA uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w Gminie
Szczurowa wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
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§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
§ 3. 1. Poboru opłaty targowej na terenie Gminy
Szczurowa dokonują inkasenci określeni w ust. 6.
2. Wpływy z pobranej opłaty targowej stanowią
dochód budżetu Gminy.
3. Inkasent zobowiązany jest do rozliczenia pobranej opłaty targowej w terminie do 10 dnia miesiąca, za
miesiąc poprzedni.
4. Inkasentowi za pobraną opłatę targową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% kwoty pobranej opłaty o której mowa w ust. 3.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi
comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
6. Do poboru opłaty targowej dla poszczególnych
sołectw, ustanawia się następujących inkasentów :
1) Sołectwo Barczków - Pan Izabela Żelazny;
2) Sołectwo Dąbrówka Morska - Pani Łucja Górak;
3) Sołectwo Dołęga - Pan Stanisław Badzioch;
4) Sołectwo Górka - Pan Tadeusz Krzeczowski;
5) Sołectwo Kopacze Wielkie - Pan Alfred Siudut;
6) Sołectwo Księże Kopacze - Pan Wiesław Noga;
7) Sołectwo Kwików - Pan Józef Wolsza;
8) Sołectwo Niedzieliska - Pan Kazimierz Wróbel;
9) Sołectwo Pojawie - Pan Władysław Mądrzyk;
10) Sołectwo Popędzyna - Pan Czesław Jesionka;
11) Sołectwo Rajsko - Pan Jacek Jarecki;
12) Sołectwo Rudy-Rysie - Pani Władysława Wierdanek;
13) Sołectwo Rylowa - Pan Tadeusz Habura;

Poz. 6699

14) Sołectwo Rząchowa - Pan Bogdan Czachór;
15) Sołectwo Strzelce Wielkie - Pani Zofia Solak;
16) Sołectwo Strzelce Małe - Pani Barbara Kapusta;
17) Sołectwo Szczurowa - Pani Stanisława Gnatek;
18) Sołectwo Uście Solne - Pan Piotr Syrek;
19) Sołectwo Wola Przemykowska - Pani Zofia Tyrcha;
20) Sołectwo Wrzępia - Pani Anna Fiołek;
21) Sołectwo Zaborów - Pan Franciszek Babło.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 5. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa. (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 958, poz. 6665/.
2. Uchwała Nr XXXI/211/2009 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr XI/ 82 /2007 Rady
Gminy w Szczurowej z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na
targowiskach w Gminie Szczurowa (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 776, poz. 6073/.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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UCHWAŁA NR XIV/116/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście
Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) - Rada
Gminy Uście Gorlicke uchwala, co następuje:

§ 4. Dokonuje się zmiany "Planu dochodów
i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011
rok" ustalonego w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 737 450 zł, w tym:

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Uście Gorlickie
na 2011 rok Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. dokonuje się zmiany załacznika Nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z administracją rządową",
który otrzymuje brzmienie jak załacznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 394 794 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 342 656 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę 737 450 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 394 794 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 342 656 zł,
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1
obejmują:
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 347 857 zł.
2) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
minus 48 624 zł.
- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie minus 37 851 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocia minus 10 773 zł.
3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 25 000 zł.
4) Wydatki na obsługę długu w kwocie 70 561 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Uście Gorlickie
na 2011 rok Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 "Zestawienie planowanych
kwot dotacji z budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2011
roku", który otrzymuje brzmienie jak załacznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:
1) Dochody ogółem - 30 954 516 zł, w tym:
Dochody bieżące - 21 452 887 zł,
Dochody majątkowe - 9 501 629 zł.
2) Wydatki ogółem - 33 390 993 zł, w tym:
Wydatki bieżące - 21 974 669 zł,
Wydatki majątkowe - 11 416 324 zł.
3) Deficyt budżetu - 2 436 477 zł.
4) Przychody budżetu - 4 691 420 zł.
5) Rozchody budżetu - 2 254 943 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/116/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANA W DOCHODACH BUDŻETU GMINY UŚCIE GORLICKIE NA 2011 ROK

Dział

Źródła dochodów

1

2

010

Planowane dochody na 2011 r. (w zł)
z tego:
Ogółem
bieżące
majątkowe
ZwiększeZmniejszeZwiększeZmniejszeZwiększeZmniejszenie
nie
nie
nie
nie
nie
3
4
5
6
7
8

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

408 571

3 138

3 138

3 138

405 433

,

405 433

020

LEŚNICTWO
wpływy ze sprzedaży wyrobów
(§ 0840)

28 100
28 100

28 100
28 100

600

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
Dotacje celowe
otrzymane
z samorządu województwa na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

299 056

299 056

2 056

2 056
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Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
(§ 6330)

297 000

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych oraz
innych umów
o podobnym
charakterze
(§ 0750)
Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
wpływy z usług
(§ 0830)
pozostałe odsetki
(§ 0920)
wpływy z różnych
dochodów
(§ 0970)

283 313

41 930

6 400

6 400

DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie
porozumień
z organami administracji rządowej
(§ 2020)
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
(§ 0870)

297 000

241 383

241 383

241 383

31 100

31 100

430

430

4 000

4 000

4 400

4 400

4 400

4 400

18 750
15 350

240

3 400

240

15 350
15 350
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Wpływy z różnych
dochodów
(§ 0970)
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami (§ 2010)

3 400

DOCHODY OD
OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
wpływy z opłaty
klimatycznej
(§ 0390)
Wpływy z opłaty
skarbowej
(§ 0410)
Wpływy z opłaty
targowej (§ 0430)
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu
podatków i opłat
(§ 0910)

22 900

22 900

5 000

5 000

2 300

2 300

7 900

7 900

7 700

7 700

OŚWIATA
I WYCHOWANIE
wpływy z różnych
dochodów
(§ 0970)
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
(§ 6330)

250

POMOC
SPOŁECZNA

3 400

240

127 700

250

240

250

127 700

250

127 700

318 305

21 113

127 700

318 305

21 113
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Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami (§ 2010)
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań
bieżących gmin
(związków gmin)
(§ 2030)

312 483

17 187

312 483

17 187

5 822

3 926

5 822

3 926

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

20 000

20 000

20 000

20 000

KULTURA FIZYCZNA
Dotacje celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
(§ 6330)

300 000

300 000

300 000

300 000

OGÓŁEM ZMIANY

1 295 074

557 624

419 285

24 491

875 789

533 133

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Rady Gminy Uście Gorlickie
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ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU GMINY UŚCIE GORLICKIE NA 2011 ROK
DZIAŁ ROZDZIAŁ

1

2

020
02001

600
60013

60078

700

70004

70005

710
71035

NAZWA
- TREŚĆ
3
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

KWOTA
OGÓŁEM
zwiększenie
zmniejszenie
4
5

WYDATKI
BIEŻĄCE
zwiększenie
zmniejszenie
6
7

6 700
6 700

6 700
6 700

6 700
6 700

6 700
6 700

6 700

6 700

WYDATKI
MAJĄTKOWE
zwiększenie
zmniejszenie
8
9

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Budowa chodnika
w miejscowości Zdynia

299 056
2 056

299 056
2 056

2 056
2 056

2 056
2 056

2 056

2 056

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Odbudowa dróg po powodzi

297 000

297 000

297 000
297 000

297 000
297 000

297 000

297 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 200

8 200

Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

7 000

7 000

7 000
7 000

7 000
7 000

7 000

7 000

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

1 200

1 200

1 200
1 200

1 200
1 200

1 200

1 200

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4 400

4 400

Cmentarze
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

4 400

4 400

4 400
4 400

4 400
4 400

4 400

4 400
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750

75022

75023

75045

751

75108

757

75702

801
80101
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ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

66 500

24 240

24 000

24 240

Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
4. Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000
24 000

24 000

24 000
24 000

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
(zakup oprogramowania
i wyposażenia)

24 000

24 000

24 000

24 000

42 500

42 500

42 500
42 500

42 500
42 500

42 500

42 500

Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

240

240

240
240

240
240

240

240

4 715

4 715

4 715

4 715

4 715

4 715

4 715

4 715

4 715
4 715

4 715
4 715

4 715
4 715

4 715
4 715

4 715

4 715
4 715

4 715

OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO

70 561

70 561

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
6) wydatki na obsługę długu

70 561

70 561

70 561
70 561

70 561
70 561

OŚWIATA I WYCHOWANIE

57 850

314 000

57 850

57 600

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

15 400

21 700

15 400

21 700

15 400
15 400

21 700
21 700

15 400
15 400

21 700
21 700

15 150

21 700

15 150

21 700

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące

42 500

250

250

3 500

3 500

3 500

3 500

0

256 400
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1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
80104

80110

80113

80114

80195

852
85212

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
4. Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
4. Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

Poz. 6700

3 500

3 500

3 500

3 500

50

6 900

50

6 900

50

6 900
6 900

50

6 900
6 900

6 900
50

6 900
50

34 400

11 500

34 400

11 500

34 400
34 400

11 500
11 500

34 400
34 400

11 500
11 500

34 400

11 500

34 400

11 500

7 500

7 500

7 500
7 500

7 500
7 500

500

14 000

500

14 000

500
500

14 000
14 000

500
500

14 000
14 000

500

10 000

500

10 000

4 000

Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
(Budowa placu zabaw)

4 000

256 400

256 400

256 400
256 400

256 400
256 400

256 400

256 400

POMOC SPOŁECZNA

326 305

21 113

326 305

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
4) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

286 723

286 723

286 723
947

286 723
947

787

787

160

160

285 776

285 776

21 113
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85215

85219

85228

85295

854

85415

85495

900
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Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

760

3 926

760

3 926

760
760

3 926
3 926

760
760

3 926
3 926

760

3 926

760

3 926

Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) wydatki bieżące
4) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

8 000

8 000

8 000
8 000

8 000
8 000

5 822

5 822

5 822
5 822

5 822
5 822

5 822

5 822

Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
4) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

17 187

17 187

17 187
17 187

17 187
17 187

15 381

15 381

1 806

1 806

25 000

25 000

25 000
25 000

25 000
25 000

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

8 269

8 269

Pomoc materialna dla
uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
4) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

2 469

2 469

2 469
2 469

2 469
2 469

5 800

5 800

5 800
5 800

5 800
5 800

5 800

5 800

159 958

17 000

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001

– 42241 –

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne

65 458

65 458

142 958

142 958

142 958

142 958
142 958

142 958
142 958
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90002

90095

921

92109

92116

926
92601

92605

– 42242 –

Poz. 6700

(budowa kanalizacji
w miejscowości Wysowa
Zdrój odcinek A-I)
w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego

142 958

142 958

142 958

142 958

Gospodarka odpadami
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych, w tym na:
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

17 000

17 000

17 000
17 000

17 000
17 000

17 000

17 000

Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
(Modernizacja parku zdrojowego wraz z dojazdową
infrastrukturą drogową)

65 458

65 458

65 458
65 458

65 458
65 458

65 458

65 458

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

60 000

25 000

35 000

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
3. Dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym: Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych

50 000

15 000

35 000

15 000
15 000
35 000
35 000

15 000
15 000

10 000

10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
3. Dotacje na zadania bieżące

35 000
35 000

KULTURA FIZYCZNA

1 565 000

Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Budowa boiska Orlik Wysowa
Budowa lodowiska Biały Orlik
Wysowa

1 565 000

1 565 000

1 565 000
1 565 000

1 565 000
1 565 000

965 000
600 000

965 000
600 000

Zadania w zakresie kultury
fizycznej
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Budowa boiska Orlik Wysowa
Budowa lodowiska Biały Orlik
Wysowa
2 534 745

a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
na:

394 794
-48 624

1 265 000

1 565 000

1 265 000

1 265 000

1 265 000

1 265 000
1 265 000
1 265 000

1 265 000
1 265 000

965 000
300 000

965 000
300 000

1 797 295

527 731

132 937

2 007 014

1 664 358

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3. Dotacje na zadania bieżące
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
6) wydatki na obsługe długu
b) wydatki majątkowe

– 42243 –

Poz. 6700

-10 773
-37 851
25 000
347 857
70 561
342 656

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/116/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2011 roku
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
400

2

3
WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody

4

40002

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego
754

75406

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Straż Graniczna
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpłaty od jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412

80101

1 500

Ochotnicze straże pożarne

250 000
250 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

27 783
27 783
27 783

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

388 000

272 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego

90002

Gospodarka odpadami
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego

921

92109

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

250 000

3 000
3 000
1 500

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych (dotacja
na zakup samochodu dla OSP Uście
Gorlickie)
801

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6

162 000
162 000
4 500

Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75411

Dla jednostek sektora
finansów
publicznych
5
162 000

272 000
116 000
116 000
874 597

677 660

15 000
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Dotacja podmiotowa z budżetu dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu
Gorlickim
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
92116

642 660

35 000

Biblioteki

196 937
185 165

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
92120

11 772

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

15 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
sakralnych

926
92605

15 000

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

92 000
92 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE
w tym
:
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
- dotacja celowa

92 000

1 429 097

384 783

1 813 880

855 608
550 000
408 272

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/116/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2011 ROK
DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

1

2

3

4

751
75108

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i składki od
nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

DOCHODY
zwiększenie zmniejszenie
5
6

WYDATKI
zwiększenie zmniejszenie
7
8
4 715
4 715
4 715
4 715
4 715

4 715
4 715
4 715

4 715
4 715
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852

85212

2010

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

Poz. 6700
312 483

17 187

85213

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

85228

2010

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 187

286 723

0
286 723

286 723

0

947

787
160
285 776

760

760

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i składki od
nich naliczone

85213

312 483

286 723

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i składki od
nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85212

85228

– 42245 –

760

760
760

760

17 187

17 187

17 187
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w tym :
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i składki od
nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
85295

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010

85295

17 187
17 187

15 381
1 806
25 000

25 000

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM:

25 000
25 000
25 000
312 483

17 187

317 198

21 902

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/116/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz porozumień z administracją rządową
DZIAŁ
1
I
010

ROZDZIAŁ
2

01095

01095

§

DOCHODY

3
4
5
UMOWY I POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
63 690
Pozostała działalność
63 690
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
63 690
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

600
60013
6630
60013

NAZWA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 6630)
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne (budowa chodnika
w miejscowości Zdynia)
OGÓŁEM

202 883
202 883

WYDATKI
6
63 690

63 690
63 690
63 690
63 690
202 883

202 883
202 883
202 883
202 883
202 883

202 883
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II
710
71035
2020
71035

– 42247 –

Poz. 6700,6701

POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Cmentarze
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OGÓŁEM
RAZEM:

44 400
44 400

44 400

44 400
44 400
44 400
44 400

44 400
247 283

44 400
44 400
247 283

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
6700

6701
6701

UCHWAŁA NR XIV/119/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.
Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, ze zm.) - Rada Gminy
Uście Gorlickie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa wzór formularza „Deklaracja na podatek leśny” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Określa wzór formularza „Informacja o lasach”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XX/199/2004 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na
podatek leśny” do celu wymiaru podatku leśnego oraz
uchwała Nr XII/129/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru
formularza „Informacja o lasach” do celu wymiaru podatku leśnego.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/119/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
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– 42249 –

Poz. 6701

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
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Poz. 6701
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/119/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
6701

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42252 –

Poz. 6702

6702
6702

UCHWAŁA NR XIV/120/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, ze zm.) Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa wzór formularza „Deklaracja na podatek rolny” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2.
Określa
wzór
formularza
„Informacja
o gruntach” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XX/198/2004 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na
podatek rolny” do celu wymiaru podatku rolnego oraz
uchwała Nr XII/128/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru
formularza „Informacja o gruntach” do celu wymiaru
podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42253 –

Poz. 6702
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/120/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42254 –

Poz. 6702

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42255 –

Poz. 6702
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/120/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42256 –

Poz. 6702

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42257 –

Poz. 6702,6703

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
6702

6703
6703

UCHWAŁA NR XIV/121/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 13 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 190, poz. 1606, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, która wynosi rocznie:

1)

od budynków lub ich części mieszkalnych

-

2)

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

-

0,54 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej
15,48 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585
3)
4)

5)

6)

7)

– 42258 –

Poz. 6703

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od budowli

-

7,39 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej
4,45 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej

-

5,50 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej

-

2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3 - 7
0,63 zł za 1 m2 powierzchni

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
4,33 zł za 1 m2 powierzchni
elektrowni wodnych
9) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
0,31 zł za 1 m2 powierzchni
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/460/2010 Rady
§ 2. Określa wzory formularzy, i tak:
Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r.
1. Wzór deklaracji podatkowej w sprawie podatku
w sprawie podatku od nieruchomości.
od nieruchomości dla osób prawnych oraz jednostek
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
Uście
Gorlickie.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
2. Wzór informacji w sprawie podatku od nierudnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
twa
Małopolskiego
i ma zastosowanie do stawek podatuchwały.
kowych od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/121/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/121/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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UCHWAŁA NR XIV/122/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 8 i 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606,
ze zm.), Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa wysokość stawek podatek od środków
transportowych, która wynosi rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/461/2010 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do stawek podatkowych od 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

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

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2

2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
3
597,00
990,00
1183,00
1381,00
1183,00
1381,00
1747,00

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY UŚCIE GORLICKIE
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)
w zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

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

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
Zawieszenie
osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
8

Inne systemy
zawieszenia osi

2258,00
2258,00
2258,00
2258,00

2258,00
2258,00
2258,00
2258,00

2258,00
2258,00
2258,00
2258,00
2522,00
2522,00

2258,00
2258,00
2258,00
2258,00
2522,00
2522,00

2258,00
2258,00
2258,00
2643,00
2643,00

2258,00
2258,00
2643,00
2978,00
2978,00

9

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

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

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

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
OD 1 pojazdu

Zawieszenie osi pneumaInne systemy
tyczne i uznane za równozawieszenia osi
ważne
1
2
3
4
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1747,00
1747,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1747,00
1747,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1747,00
1747,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
2257,00
2302,00
1.5 powyżej 36 ton
2257,00
2978,00
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1991,00
2302,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
2258,00
2753,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2753,00
2978,00
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY UŚCIE GORLICKIE
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6)
w zł
Lp.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4
1379,00
1379,00
1379,00
1379,00

1379,00
1379,00
1379,00
1379,00

1379,00
1379,00
1379,00
1747,00
1837,00

1379,00
1379,00
1820,00
2063,00
2302,00

Dziennik Urzędowy
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3.1
3.2
3.3
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3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej

1379,00
1747,00
1747,00

1507,00
1747,00
2046,00

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
6704

6705
6705

UCHWAŁA NR XIV/123/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej, prowadzone
przez Gminę Uście Gorlickie.
§ 2. 1. Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Uscie Gorlickie realizują programy wychowania
przedszkolnego, uwzględniające co najmniej podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00.
§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2 ust. 2 są odpłatne.
2. Za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustala
się opłatę w wysokości:
1) 0,50 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę zajęć,
2) 0,50 zł za drugą rozpoczętą godzinę zajęć,
3) 0.40 zł za trzecią rozpoczętą godzinę zajęć,
4) 0,30 zł za czwartą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie
obejmują:
1) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w zakresie fachowej
opieki
pedagogicznej
i adaptacji
dzieci
w środowisku przedszkolnym,
2) Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój
umysłowy dziecka oraz zdolności twórcze dziecka,
3) Wspieranie indywidualnych zainteresowań,
4) Zajęcia sportowe, gry i zabawy wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
5) Prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,
6) Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych
i profilaktycznych z udziałem specjalistów.
6705

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje zajęć dodatkowych, organizowanych przez dyrektora
przedszkola na wniosek rodziców. Opłaty za te zajęcia
pokrywane są w całości przez rodziców (opiekunów
prawnych) dzieci korzystających z tych zajęć.
5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno-prawna,
zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi),
a dyrektorem przedszkola.
6. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny,
określona w ust. 2 opłata ulega obniżeniu o 30% za
drugie dziecko i 50% za trzecie i każde kolejne dziecko
danej rodziny.
§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka
uczęszczającego do przedszkola, oprócz odpłatności za
świadczenia określone w § 3, zobowiązani są również do
odpłatności za posiłki, ustalonej przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Uście Gorlickie.
2. Sposób pobierania wnoszonych przez rodziców
(opiekunów prawnych) opłat, o których mowa w ust. 1,
określa umowa cywilno-prawna, o której mowa w §
3 ust. 5.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Gminy
Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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UCHWAŁA NR XIV/125/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, ze
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/463/2010 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik
do Uchwały Nr XIV/125/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 listopada 2011 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY UŚCIE GORLICKIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

rządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008 ze zm.),

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie, dotyczące w szczególności:

2. uchwale o stawkach – należy przez to rozumieć
aktualnie obowiązującą uchwałę Rady Gminy Uście
Gorlickie dotyczącą górnych stawek opłat za wywóz
odpadów,

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości,
2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,
4. maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
5. innych wymagań wynikających z gminnego
planu gospodarki odpadami,
6. obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7. wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

3. nieruchomości – należy przez to rozumieć,
zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub
części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
4. właścicielach nieruchomości - należy przez to
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością,
5. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych,
6. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,
7. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
8. odpadach wielkogabarytowych – należy przez
to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze
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względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych,

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych

9. odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów
i budów wymienioną w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami pośród 18 strumieni składających się na
odpady komunalne,

§ 3. Właściciele nieruchomości oraz najemcy lokali
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:

10. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
ustawy o odpadach wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc:
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania
po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po
aerozolach, zużyte opatrunki,
11. podmiotach uprawnionych – należy przez to
rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi
wydane przez Wójta Gminy ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części,
12. prowadzeniu działalności – należy przez to rozumieć zarobkową działalność gospodarczą wytwórczą,
budowlaną, handlową bądź usługową w rozumieniu
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także każdą inną faktycznie prowadzoną działalność, wykonywaną w celach zarobkowych,
13. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty,
ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie
hodowane w akwarium, oraz inne zwierzęta uznane za
nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych,
14. zwierzętach gospodarskich – należy przez to
rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło,
świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki,
perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki,
ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
15. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (dotyczy to także pojemników użytkowanych przez właścicieli nieruchomości,
a dostarczonych przez gminę lub firmę wywozową).
2. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości,
3. Usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu,
stwarzających zagrożenie dla przechodniów,
4. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych,
5.
Gromadzenie
nieczystości
w zbiornikach bezodpływowych,

ciekłych

6. Usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych i złomu,
7. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków,
8. Pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, wykaszanie chwastów z nieruchomości,
9. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np.:
medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.
§ 4. 1. Mycie pojazdów mechanicznych, maszyn
rolniczych, można przeprowadzać pod warunkiem, ze
ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczenia wód
oraz uciążliwości dla sąsiadów.
3. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do usunięcia błota i innych zanieczyszczeń pozostawionych
przez pojazd w wyniku prowadzenia prac polowych lub
ziemnych na drodze publicznej.
§ 5. Zabrania się wyrzucania śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
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Rozdział 3
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór
odpadów komunalnych, o ile gmina nie przyjęła innego
rozwiązania w tym zakresie.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę następujących rodzajów odpadów: papier, szkło, plastik, opakowania metalowe, odpady biodegradowalne.
2. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów zostaną ustalone z podmiotem uprawnionym do
prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
wyposażenia jej w odpowiednią ilość worków (pojemników) służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 8. 1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości,
dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
§ 9. 1. Odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i zużyte akumulatory oraz zużyte opony gromadzi się w wyznaczonych miejscach.
2. Odpady wymienione w pkt 1 zbierane są podczas okresowych zbiórek, według przyjętego harmonogramu.
3. Każdy inwestor prowadzący budowę lub remont obiektu budowlanego ma obowiązek zwrócenia
się do firmy wywozowej, o podstawienie na czas trwania robót, pojemników na odpady o pojemności
i rodzaju zgodnej z charakterystyką przewidywanych
odpadów.
§ 10. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych
lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone
w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów
komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi
odpadami określają przepisy odrębne.
§ 11. 1. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l na 40 osób
uczestniczących w imprezie,
2) szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób
uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie
przekracza 4 godzin, jeżeli jest on dłuższy – liczby te
należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde rozpoczęte 4 godziny trwania imprezy,
3) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu
imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
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2. Organizator imprezy innej niż impreza masowa
zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa
w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe
oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, stosownie do ilości uczestników,
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu
imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
§ 12. Odpady na terenie Gminy zbierane są do:
1. koszy ulicznych,
2. pojemników na odpady komunalne i biodegradowalne z tworzywa sztucznego o pojemności 110 l, 120
l, 240 l, 1100 l, przystosowanych do wypróżniania przez
śmieciarki,
3. worków plastikowych na odpady segregowane,
4. pojemników przeznaczonych do selektywnej
zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury oraz odpadów biodegradowalnych,
5. kontenerów.
§ 13. Ustala sie następujące zasady gromadzenia
i zbiórki odpadów:
1) Dla budynków wielorodzinnych należy ustawić odpowiednią ilość pojemników lub kontenerów, proporcjonalną do ilości zamieszkałych osób.
2) Jeśli objętość pojemników stałych nie wystarcza na
gromadzenie rosnącej ilości odpadów komunalnych,
należy zwiększyć ilość pojemników.
3) W nieruchomościach niezamieszkanych, na terenie
których jest prowadzona działalność, odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach określonych w §
12 (co najmniej jeden pojemnik 120 l). Rozliczenie za
wywóz odpadów powinno być adekwatne do ilości
i rodzaju wytworzonych odpadów z zastosowaniem
stawek określonych w § 1 pkt 1 ppkt 4 uchwały
o stawkach.
4) Odpady zmieszane powstałe w nieruchomościach
zamieszkanych w których prowadzona jest działalność, powinny być gromadzone w pojemnikach ogólnodostępnych, a należność za wywóz odpadów stanowi sumę opłaty określonej w § 1 pkt 1 ppkt 1
uchwały o stawkach związanej z liczbą osób zamieszkałych i opłaty od nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, określonej w § 1 pkt 1 ppkt 2
uchwały o stawkach.
5) Mieszkańcy budynków zamieszkiwanych okresowo
(krócej jak 6-mcy w ciągu roku) mogą umieszczać odpady zmieszane w pojemnikach ogólnodostępnych,
uiszczając należność za wywóz tych odpadów wg zryczałtowanej stawki określonej w uchwale o stawkach.
6) Zabrania się kategorycznie umieszczania odpadów
z nieruchomości wymienionych w § 13 pkt 3 w ogólnodostępnych pojemnikach, pod groźbą zastosowania
sankcji karnych określonych przepisami ustawy.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 14. 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, zgod-
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nie z zawartą umową, z częstotliwością, co najmniej
1 raz na dwa tygodnie.

rób zakaźnych zwierząt, zobowiązani są do ich systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

2. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki
bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia
bądź wylewania na powierzchnię terenu.

§ 23. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 15. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych
powinna być dostosowana do ilości gromadzonych
w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz
na miesiąc.

Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami

§ 24. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:

§ 16. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we
własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ 17. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 18. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla
otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 19. Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do:
1. Prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
2. Nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
3. Nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do:
urzędów organów administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek kulturalno –
oświatowych,
4. Usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
psy, obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc publicznych.
§ 20. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy
tylko pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel
(opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
§ 21. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie regulują odrębne przepisy.
§ 22. Właściciele psów, zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu cho-

1. Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi
prawa budowlanego,
2. Uciążliwość hodowli dla środowiska w tym
emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3. Wytwarzane podczas hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
4. Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
§ 25. Zwierzęta gospodarskie przebywające poza
obiektami winny być zabezpieczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i ruchu ulicznego, a usuwanie
odchodów zwierząt gospodarskich z miejsc publicznych
jest obowiązkiem opiekunów i właścicieli i winno być
dokonywane natychmiast po zaistnieniu faktu.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji terminy
jej przeprowadzenia
§ 26. 1. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia na ich terenie obowiązkowej deratyzacji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy
do roku w terminie wiosennym i jesiennym. Obowiązek
ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeb.
2. Termin przeprowadzenia deratyzacji podaje
Wójt w drodze obwieszczenia w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają
właścicieli nieruchomości.
§ 27. Przez cały okres przeprowadzenia deratyzacji
obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
Miejsca wyłożenia trucizny winny zostać oznakowane
informacją „Uwaga trucizna”.
Rozdział 9
Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług
§ 28. 1. Na prowadzenie przez podmioty inne niż
gminne jednostki organizacyjne, działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu
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odpadów komunalnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 udzielane
są w drodze decyzji Wójta Gminy podmiotowi, który
spełnia ustawowe wymagania.
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2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
umożliwić przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust. 1.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 29. 1. Organem kontroli przestrzegania zawartych
w niniejszym Regulaminie przepisów jest Wójt Gminy.
6706

6707
6707

UCHWAŁA NR XIV/126/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie gminy Uście Gorlickie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) – Rada Gminy
Uście Gorlickie zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju
uchwala, co następuje:

wanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju w wysokości:
1) Grupa I odbiorców, tj. indywidualne gospodarstwa
domowe – 9,16 zł brutto za 1 m3,
2) Grupa II odbiorców, tj. pozostali odbiorcy - 9,56 zł
brutto za 1 m3.
2. Zatwierdza miesięczną opłatę abonamentową
dla każdej grupy odbiorców w wysokości 2,81 zł brutto.

§ 1. 1. Zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Uście Gorlickie, realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju w wysokości:

3. Zatwierdza opłatę za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych w wysokości 488 zł brutto.

1) Grupa I odbiorców, tj. indywidualne gospodarstwa
domowe – 10,80 zł brutto za 1 m3,
2) Grupa II odbiorców, tj. pozostali odbiorcy – 11,18 zł
brutto za 1 m3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.

2. Zatwierdza miesięczną opłatę abonamentową
dla każdej grupy odbiorców w wysokości 2,81 zł brutto.

§ 3. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r. do
dnia 31 grudnia 2012 r.

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

3. Zatwierdza opłatę za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych w wysokości 488 zł brutto.

Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin

§ 2. 1. Zatwierdza taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie, realizo6707

6708
6708

UCHWAŁA NR XIV/128/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy
Uście Gorlickie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.
6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy Uście Gorlickie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów stałych:
1) Indywidualne gospodarstwa domowe: 50,00 zł netto
od osoby na rok.
2) Właściciele gospodarstw agroturystycznych i inni
kwaterodawcy indywidualni - jak indywidualne go-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42273 –

spodarstwa domowe + dodatkowo 140 zł netto na rok
od obiektu.
3) Zorganizowane obozy, biwaki itp.: 5,00 zł netto od
osoby za turnus.
4) Pozostali: 64,80 zł netto za 1 m3.
5) Właściciele budynków zamieszkałych okresowo: 50 zł
netto za rok.
2. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) Za zrzut nieczystości płynnych dowiezionych we własnym zakresie na punkt zlewny do oczyszczalni ścieków:
1) Indywidualne gospodarstwa domowe: 6,00 zł netto
za 1 m3.
2) Pozostali: 12,00 zł netto za 1 m3.
2) Za wywóz nieczystości płynnych transportem ZGKiM
i zrzut na punkcie zlewnym oczyszczalni: Zryczałtowana opłata w wysokości 30,00 zł netto za 1 m3, w tym
koszt transportu.

Poz. 6708,6709

3. Do wymienionych w ust. 1 i 2 stawek opłat dolicza się podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/359/2009 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżnienie
zbiorników
bezodpływowych
z nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie oraz Dyrektorowi ZGKiM.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin

6708

6709
6709

UCHWAŁA NR X/79/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia
30 grudnia 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Miejska w Wadowicach uchwala co następuje
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 10.789,11 zł, w tym:
-

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.791,11
zł;
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
18.002,00 zł;
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę 10.789,11 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

II) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
15.000,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie: 15.000,00 zł
§ 2. Przyjmuje się:
1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach
z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;
§ 3. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Wadowic.

I) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę
4.210,89 - z czego:
1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 124.178,67 zł, z czego:

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 124.178,67 zł;

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

2) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 119.967.78 zł;
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Poz. 6709
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/79/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2011

Dział
010

750

756

758

801

852

853

Treść

Zwiększenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym dochody majątkowe
- dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na wsi Wysoka" objętego PROW na lata
2007-2013 /p.6298/
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym dochody bieżące
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych /p.0920/
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym dochody bieżące
- udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych /p.0010/
- udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych /p.0020/
- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/
RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym dochody bieżące
- subwencja ogólna:
w tym:
*część oświatowa /p.2920/
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/
- opłata stała i za żywienie w szkołach i przedszkolach /p.0830/
- różne wpływy - zwrot środków po likwidacji
SP Ponikiew /p.0970/
- różne wpływy -zwrot środków po rozliczeniu za rok poprzedni
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich /p.0970/
- różne wpływy - zwrot z innych gmin za dzieci
w przedszkolach niepublicznych /p.0970/
- różne wpływy - nagrody kuratora /p.0970/
POMOC SPOŁECZNA
w tym dochody bieżące
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej /p.2360/
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
w tym dochody bieżące
- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego
na realizację programu "Postaw na siebie"

Zmniejszenia
18 002,00
18 002,00

18 002,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

411 290,37
411 290,37

411 290,37
411 290,37
411 290,37

311 290,37
100 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
174 475,33
174 475,33
16 272,00
2 500,00
43 879,00
27 775,00
70 000,00
14 049,33
26 348,00
26 348,00
26 348,00

119 967,78
119 967,78
20 022,80

207 000,00
207 000,00
207 000,00
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* /p.2007/
* /p.2009/
- "Miasto równych możliwości" -program rewitalizacji
szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych
* /p.2007/
* /p.2009/
900

Poz. 6709
19 783,08
239,72
99 944,98
84 953,23
14 991,75

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
w tym dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat /p.0690/
Ogółem:

165 000,00
165 000,00
165 000,00
812 081,48

801 292,37

Uzasadnienie:
Dział 758
Kwota 50.000,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne, które po stronie wydatków zwiększa wydatki na wyposażenie w nowowybudowanej sali gimnastycznej
przy SP Nr 1 w Wadowicach.
Dział 801
Kwota 16.272,00 zł - dochody z najmu: ZS Nr 1 Chocznia (8.374,00 zł), ZSP Nr 1 Wadowice (7.898,00 zł), które po
stronie wydatków częściowo zwiększają plany finansowe tychże szkół, a częściowo plan finansowy ZOPO.
Kwota 2.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty stałej za żywienie w ZS Nr 2 Chocznia, które po wydatkach
zwiększa plan finansowy tej szkoły.
Kwota 207.000,00 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach,
po stronie wydatków zmniejsza się wydatki związane z tym zadaniem (20.000,00 – ZSP Wysoka, 20.000,00 – ZSP
Klecza D., 40.000,00 – SP Nr 1, 25.000,00 ZS Nr 1 Chocznia, 18.000,00 – Przedszkole Nr 1, 37.000,00 – Przedszkole Nr
2, 32.000,00 – Przedszkole Nr 3, 6.000,00 – Przedszkole Nr 5, 9.000,00 – Przedszkole w Choczni).
Kwota 14.049,33 zł – nagroda kuratora dla:
- Dyrektora Przedszkola Nr 3 – 5.820,83 zł
- Dyrektora SP Nr 1 – 8.228,50 zł,
która po stronie wydatków jest związana z wypłaceniem tych nagród.
Dział 853
Kwota 99.944,98 zł – dofinansowanie realizacji programu PO KL „Miasto równych możliwości” – program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych.
Kwota 20.022,80 zł – zwiększenie środków za realizację programu PO KL „Postaw na siebie”.
Po analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy koryguje się plan dochodów w następujący sposób:
- zwiększa się plan dochodów:
Dział 750
- 30.000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Dział 756
- 100.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 311.290,37 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Dział 801
- 43.879,00 zł – zwrot środków po likwidacji SP Ponikiew
- 27.775,00 zł – zwrot środków ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich po rozliczeniu roku poprzedniego
- 70.000,00 – zwrot z innych gmin środków za dzieci w przedszkolach niepublicznych
Dział 852
- 26.348,00 zł – dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- zmniejsza się plan dochodów:
Dział 010
- 18.002,00 zł – dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wsi Wysoka”
Dział 756
- 411.290,37 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dział 900
- 165.000,00 zł – wpływy z różnych opłat tj. kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Zdzisław Szczur
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Poz. 6709
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/79/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2011

Dział

Rozdz.

600
60016

754
75412

801
80101

80148

853
85395

900
90004

921
92195

Treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
1) wydatki bieżące w tym:
B. drogi miejskie
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
2) wydatki majątkowe w tym:
- dotacja na zadanie inwestycyjne przeznaczona na
rzecz OSP Stanisław Górny
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1) wydatki bieżące w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
1) wydatki bieżące w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
1) wydatki bieżące w tym :
c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1) wydatki bieżące w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność
1) wydatki bieżące w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Zwiększenia

Zmniejszenia

3 790,00
3 790,00
3 790,00
3 790,00
3 790,00
3 790,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
82 821,33
80 321,33
80 321,33
80 321,33

207 000,00

80 321,33
2 500,00
2 500,00
2 500,00

207 000,00
207 000,00
207 000,00

2 500,00

207 000,00

119 967,78
119 967,78
119 967,78
119 967,78

1 169,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00

4 959,00
4 959,00
4 959,00
4 959,00
4 959,00
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Poz. 6709,6710

Ogółem:

222 748,11

211 959,00

Uzasadnienie:
Kwota 3.790,00 zł – przesunięcie środków z działu 921 do działu 600 na wniosek Rady Sołeckiej Gorzeń Górny.
Kwota 1.169,00 zł – przesunięcie środków z działu 921 do działu 900 na wniosek Rady Osiedlowej Nr 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/79/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Treść
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK – DEFICYT BUDŻETOWY
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
- zaciągane kredyty
- wolne środki
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
- spłata kredytu
- pożyczka

Kwota
90.646.723,59
97.894.071,70
7.247.348,11
17.147.348,11
12.050.105,29
5.097.242,82
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

6709

6710
6710

UCHWAŁA NR X/81/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 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 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz z art. 5 ust. 1, 3 i 4 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. zmianami/ Rada
Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/314/2010 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010 r

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14-tu dni od daty opublikowania
i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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Załącznik
do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Lp.

Treść

stawka

1.

od gruntów

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,68 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,33 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,22 zł

b)

c)

2.

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,50 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

18,99 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,16 zł

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

4,45 zł

c)

d)

e)

pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- budynki gospodarcze
- garaże wolnostojące
- inne pozostałe budynki wcześniej nie wymienione

3.

4,20 zł
3,58 zł
4,70 zł
7,30 zł

od budowli
- od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

2%
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR X/82/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz z art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z póżn. zmianami/ Rada
Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
Powyżej 9 t i poniżej 12 t

Stawka podatku w złotych
660,00
1.095,00
1.300,00

2) Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t :
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

2 osie
12 t
15 t
3 osie
12 t
19 t
23 t
4 osie
12 t
29 t

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub
równoważne
Stawka podatku w złotych

Inny system
zawieszenia osi

15 t

2.085,00
2.290,00

2.240,00
2.500,00

19 t
23 t

2.190,00
2.240,00
2.290,00

2.240,00
2.290,00
2.500,00

29 t

2.190,00
2.290,00

2.290,00
2.675,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t i poniżej 12 t
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Do 7 t
Powyżej 7 t i poniżej 12 t

Stawka podatku w złotych
1.420,00
1.520,00

b) równej lub wyższej niż 12 t
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

12 t
31 t
12 t

36 t
36 t
powyżej 36 t
40 t
40 t

31 t

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne
Stawka podatku w złotych
2 osie
1.635,00
1.875,00
3 osie
1.980,00
1.980,00
2.085,00
2.395,00

Inny system zawieszenia osi

1.740,00
2.125,00
2.030,00
2.030,00
2.190,00
2.710,00

4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 1.300 zł.
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5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t.
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

12 t
25 t

25 t

12 t
33 t
38 t

33 t
38 t

12 t

36 t

36 t
powyżej 36 t

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne
Stawka podatku w złotych
1 oś
875,00
980,00
2 osie
1.365,00
1.420,00
1.750,00
3 osie
1.520,00
1.520,00
1.750,00

Inny system zawieszenia osi

980,00
1.085,00
1.470,00
1.520,00
1.930,00
1.565,00
1.565,00
1.930,00

6) Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)
do 29
30 lub więcej
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/166/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.

Stawka podatku w złotych
875,00
1.750,00

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14-tu dni od daty opublikowania
i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

6711
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UCHWAŁA NR X/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/
oraz z 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 późn. zmianami/ Rada Miejska w Wadowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża sie średnią cenę skupu żyta ustaloną
komunikatem 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. 2011 nr 95 poz. 969), mającą zastosowanie przy
obliczaniu podatku rolnego na 2012 rok na obszarze
gminy, z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 59,34 zł za 1 dt.
6712

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14-tu dni od daty opublikowania.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR X/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8,
poz. 60 z późn. zmianami/, art. 6 ust. 12 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. zmianami/, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym /tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 136, poz. 969
z późn. zm./, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002
r. o podatku leśnym /Dz. U. 2002 r. nr 200, poz. 1682
z późn. zm./. Rada Miejska w Wadowicach uchwala:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa
§ 2. Ustala się inkasentami podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości następujące
osoby:
-

"sołectwo Babica" - Józef Różalski
"sołectwo Barwałd Dolny" - Krzysztof Pająk
"sołectwo Chocznia" - OSP Chocznia
"sołectwo Gorzeń Dolny" - Jadwiga Paździora
"sołectwo Gorzeń Górny" - Jan Kubera
"sołectwo Jaroszowice" - Emilia Frączek
"sołectwo Jaroszowice Zbywaczówka" - Maria
Potoczna
"sołectwo Kaczyna" - Adam Gawęda
"sołectwo Klecza Dolna" - Józef Zatorski
"sołectwo Klecza Górna" - Paweł Stopa

-

"sołectwo Ponikiew" - Ewelina Graca
"sołectwo Ponikiew Chobot" - Grzegorz Adamczyk
"sołectwo Roków" - Michał Gracjasz
"sołectwo Stanisław Górny" - Bronisław Kęsek
"sołectwo Wysoka" - Adam Jeziorski
"sołectwo Zawadka" - Jan Wąsik

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w formie
prowizji w wysokości 4% od sumy zobowiązań podatkowych zainkasowanych przez inkasentów, z wyjątkiem
sołectwa Chocznia, gdzie wynagrodzenie będzie wypłacane w formie prowizji w wysokości 3%
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXV/297/2010 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości wdrodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso z późniejszymi zmianami.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR X/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie
okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 17, poz. 95 ze
zm.); Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/141/2005 z dnia 22 marca
2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata
(Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 276, poz. 1987) wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale II Nabywanie nieruchomości:
a) w § 4 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) nabywanie nieruchomości bez względu na
powierzchnię, w przypadku korzystania z prawa
pierwokupu, do ceny nabycia nieruchomości nieprzekraczającej kwoty 250.000,00 złotych brutto";
b) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zgoda Rady
Miejskiej na nabycie nieruchomości, o których
mowa w ust. 1 wymagana jest, gdy cena transakcyjna nieruchomości przekracza w złotych równowartość 250.000,00 zł brutto";
2) W Rozdziale IV Zbywanie nieruchomości w § 8 pkt
1 otrzymuje brzmienie: "1) nieruchomości niezabudowanych o powierzchni do 0,15 ha bez względu na

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42282 –

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz gdy przedmiotem zbycia jest
nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,".
3) W Rozdziale V Inne formy udostępniania nieruchomości oraz zasady obciążania nieruchomości:
a) w § 10 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) służebnością przesyłu".
b) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3.Rada Miejska
przekazuje do kompetencji Burmistrza obciążanie

Poz. 6714,6715
nieruchomości służebnością gruntową i służebnością przesyłu."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR X/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 27 przy ul. Batorego
w Wadowicach, stanowiących własność Gminy Wadowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym [ t. j. Dz.
U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.ze zm.], art. 34 ust. 1 pkt3
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 2a pkt 4 i 5,
ust. 2b art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [ t. j. Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.]; Rada
Miejska w Wadowicach, uchwala co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na zasadach określonych w niniejszej uchwale lokale mieszkalne, położone w budynku nr 27 przy ul. Batorego w Wadowicach,
stanowiące własność Gminy Wadowice na rzecz ich
najemców wraz ze sprzedażą części ułamkowej
w częściach wspólnych budynku i oddaniem w użytkowanie wieczyste części ułamkowej gruntu.
§ 2. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Wadowice na zasadach określonych w niniejszej uchwale
mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [t. j.
Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.].
§ 3. Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty
zleconej przez Gminę Wadowice wyceny lokalu wraz
z częścią ułamkową gruntu.
§ 4. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych może odbywać
się za gotówkę lub na raty.
2. Cena lokalu może być na wniosek nabywcy rozłożona na 3 raty roczne.
3. Pierwsza rata nie może być niższa niż 30% ceny
lokalu i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia
umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu,
a następne 2 raty wraz z oprocentowaniem podlegają
zapłacie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.
4. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.

§ 5. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste części ułamkowej
gruntu ustala się pierwszą opłatę roczną z tego tytułu
w wysokości 15% ceny gruntu.
§ 6. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego udziela się bonifikaty w wysokości :
a) 50 % przy sprzedaży za gotówkę
b) 30 % przy sprzedaży na raty.
§ 7. 1. W przypadku zbycia lokalu przed upływem 5ciu lat od daty zawarcia umowy sprzedaży lub wykorzystania go na inny cel nabywca ma obowiązek zwrotu na
rzecz Gminy kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość zwaloryzowanej bonifikaty wg wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego
przez Prezesa GUS. Obowiązek nie dotyczy przypadku:
a) zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.],
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu
12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego
albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
2. Obowiązek zwrotu bonifikaty dotyczy odpowiednio osoby bliskiej, która przed upływem 5 lat licząc
od dnia pierwotnego nabycia, zbyła lub wykorzystała
nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 6715,6716
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR XI/90/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmian.) Rada Gminy
Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą: 1. Od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie 500,00 zł b) powyżej 5,5 tony do
9 ton włącznie 700,00 zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
850,00 zł 2. Od samochodów ciężarowych o dwu osiach
i dopuszczalnej masie całkowitej: a) nie mniej niż 12 ton
do mniej niż 15 ton z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne 1000,00 zł z innym systemem zawieszenia 1100,00 zł b) nie mniej niż 15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1300,00 zł
z innym systemem zawieszenia
1400,00 zł 3. Od samochodów ciężarowych o trzech
osiach i dopuszczalnej masie całkowitej: a) nie mniej niż
12 ton do mniej niż 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1300,00 zł
z innym systemem zawieszenia 1500,00 zł b) nie mniej
niż 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1500,00 zł
z innym systemem
zawieszenia 1800,00 zł 4. Od samochodów ciężarowych
o czterech lub więcej osiach i dopuszczalnej masie całkowitej: a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 29 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1600,00 zł
z innym systemem zawieszenia
1900,00 zł b) nie mniej niż 29 ton
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1900,00
zł
z innym systemem zawieszenia 2570,00 zł 5. Od
ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony do poniżej 12 ton 750,00 zł 6. Od ciągników
siodłowych lub balastowych o dwóch osiach przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a)
nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne 890,00 zł
z innym systemem zawieszenia 970,00 zł b) nie mniej niż
31 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne 1480,00 zł z innym systemem zawieszenia 2030,00 zł 7. Od ciągników siodłowych lub balastowych o trzech lub więcej osiach przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) nie mniej niż

12 ton do mniej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1310,00 zł
z
innym systemem zawieszenia 1800,00 zł b) nie mniej niż
40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne 1800,00 zł z innym systemem zawieszenia
2660,00
zł
8.
Od
przyczep
i naczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
7 ton do poniżej 12 ton 250,00 zł 9. Od przyczep i naczep
o jednej osi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów: a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 250,00 zł
z innym systemem zawieszenia
300,00 zł b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 300,00 zł
z innym systemem zawieszenia
350,00 zł c) nie mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 350,00 zł
z innym systemem zawieszenia 590,00 zł 10. Od przyczep i naczep o dwóch osiach o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów: a) nie mniej niż 12 ton do
mniej niż 28 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne 300,00 zł z innym systemem
zawieszenia 350,00 zł b) nie mniej niż 28 ton do mniej
niż 33 tony z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 650,00 zł z innym systemem zawieszenia 890,00 zł c) nie mniej niż 33 tony do mniej niż
38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne 890,00 zł z innym systemem zawieszenia 1350,00 zł d) nie mniej niż 38 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1200,00
zł
z innym systemem zawieszenia 1780,00 zł 11. Od
przyczep i naczep o trzech lub więcej osiach
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a)
nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne 710,00 zł
z innym systemem zawieszenia 990,00 zł b) nie mniej niż
38 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne 990,00 zł z innym systemem zawieszenia 1340,00 zł 12. Od autobusów o liczbie miejsc do
siedzenia: a) do 15 miejsc włącznie 400,00 zł b) powyżej
15 miejsc do 29 miejsc włącznie 700,00 zł c) równej lub
wyższej niż 30 miejsc 1400,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXVII/226/09 Rady
Gminy Wieprz z dnia 28 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 585

– 42284 –

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

Poz. 6716,6717,6718

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR XI/91/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
art. 30 ust. 10 i ust. 6 w zw. z ust. 10a i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz.674
z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionymi w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz,
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, odpowiednio do stopnia awansu zawodowego, określone w załączniku do 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. Nr 22 poz.181 z późn. zm.).

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia
31 grudnia 2012 r. nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz,
posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium
wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycielom, którzy do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów
i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR XVIII/269/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
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.), 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.), 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.) oraz 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. Unii Europejskiej seria L, nr 379, str. 5 z dn.
28.12.2006 r.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek
od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od
nieruchomości,
rolnego
i leśnego
–
„Dane
o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący Załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór deklaracji w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) – stanowiący
Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
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5) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
6) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji
na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały;
7) określa się wzór deklaracji w sprawie zwolnień i ulg
podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący
Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
8) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
9) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek
leśny i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – „Dane o nieruchomościach
leśnych” (ZL-1/A) stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
10) określa się wzór deklaracji w sprawie zwolnień podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXII/1008/2010 Rady
Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,
zmieniona Uchwałą Nr III/19/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji
podatkowych
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/269/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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