DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 588

Kraków, dnia 15 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
OBWIESZCZENIA:
6813
6814

–
–

Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

42620

Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

42622

6815

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

42622

6816

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

42624

Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu

42624

6817

–

UCHWAŁY RAD GMIN:
6818

6819

6820

–

–

–

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok

42624

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania

42629

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Czchów na 2011 rok

42630

6821

–

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.

42636

6822

–

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.

42640

Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.

42640

6823

–

6824

–

Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

42649

6825

–

Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie :zmiany uchwały
budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 stycznia 2011 roku.

42650

Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.

42659

Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.

42659

Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko

42661

6826
6827
6828

–
–
–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
6829
6830
6831
6832
6833

6834

6835

–
–
–
–
–

–

–

– 42618 –

Poz. 6813

Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Dzianiszu

42661

Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012

42661

Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku
od nieruchomości.

42662

Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

42662

Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

42664

Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę
Nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.

42682

Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatków od nieruchomości

42682

6836

–

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

42689

6837

–

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Lipnica Wielka na rok 2012.

42690

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

42693

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych
z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

42694

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

42694

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

42695

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów

42698

6838

6839

6840
6841
6842

–

–

–
–
–

6843

–

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnej
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

42699

6844

–

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia
podatku rolnego na 2012rok.

42699

6845

–

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

42700

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

42701

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

42712

6846
6847

–
–

6848

–

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

42715

6849

–

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

42723

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
6850

6851
6852
6853

6854
6855
6856

–

–
–
–

–
–
–

– 42619 –

Poz. 6813

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia
i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

42725

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian uchwały
budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

42728

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

42738

Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin

42739

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011

42744

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.

42754

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.

42755

6857

–

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

42758

6858

–

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

42773

6859

–

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie
Gminy Ropa.

42773

Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy
Ropa .

42773

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia opłat
za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych
należących do Urzędu Gminy Stryszawa

42774

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa w roku 2012

42774

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat
za wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej

42775

Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie Gminy Stryszawa

42775

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Wojnicza.

42779

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: dokonania
zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

42780

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Zator w 2012 roku

42785

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

42789

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zwolnień od
podatku od nieruchomości

42804

6860

6861

6862

6863
6864

6865

6866
6867

6868
6869

–

–

–

–
–

–

–
–

–
–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
6870
6871

6872

6873
6874

–
–

–

–
–

– 42620 –

Poz. 6813

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

42807

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

42821

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany nazwy
zakładu budżetowego i zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Zembrzycach .

42822

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce

42824

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych
od mieszkańców Gminy Zembrzyce.

42828

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
6875

6876

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada
2011 r. w sprawie nieważności uchwały Nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia
18 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości, rolny i leśny - w części.

42829

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/229/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz tryb
postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.

42830

6813
6813

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd polegający na tym, iż
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej Proszowicach
z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki w uchwale Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 450, poz. 4321) została ogłoszona przed publikacją uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach
Nr VII/36/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie za-

rządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/36/2011 z dnia
29 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podlega ogłoszeniu i stanowi załącznik do
niniejszego Obwieszczenia.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42621 –

Poz. 6813
Załącznik
do Obwieszczenia
Wojewody Małopolskiego

UCHWAŁA NR VII/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Zarządza sie pobór podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
w tym także pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego o którym mowa w art. 6c ustawy
o podatku rolnym, w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków określonych w § 1,
w poszczególnych sołectwach wyznacza się:
1) Sołectwo Bobin - Kalisz Wojciech
2) Sołectwo Ciborowice - Chwał Bogusław
3) Sołectwo Czajęczyce - Cieśla Marcin
4) Sołectwo Gniazdowice - Szwajca Wojciech
5) Sołectwo Górka Stogniowska - Kułaga Robert
6) Sołectwo Jakubowice - Miernik Józef
7) Sołectwo Jazdowiczki - Nowak Protazy
8) Sołectwo Kadzice - Heretyk Józef
9) Sołectwo Klimontów - Stanek Marian
10) Sołectwo Koczanów - Kukuła Stanisław
11) Sołectwo Kościelec - Wieczorek Stanisław
12) Sołectwo Kowala - Drab Maciej
13) Sołectwo Łaganów - Rychlicki Robert

22) Sołectwo Szczytniki - Nowak Andrzej
23) Sołectwo Szczytniki - Kolonia Mierzwiński Józef
24) Sołectwo Szklana - Pabian Krzysztof
25) Sołectwo Szreniawa - Duraj-Przyjemska Iwona
26) Sołectwo Teresin - Grzesik Henryk
27) Sołectwo Więckowice Kaczmarczyk Adam
28) Sołectwo Wolwanowice - Breksa Dorota
29) Sołectwo Żębocin - Naleźnik Edward
§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się
na 6% od zainkasowanej kwoty podatku.
§ 4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych
kwot podatków, bezpośrednio na rachunek bankowy
Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w terminie 3 dni
następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. Również w tym terminie
inkasenci winni rozliczyć się z pobranych kwitariuszy.
§ 5. Wynagrodzenie inkasentów wypłacane jest
w terminie 7 dni, licząc od daty rozliczenia się inkasenta.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/43/07 z dnia 15 marca
2007 Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie: zarządzenie poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso(Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2007 r., Nr 279,poz.1889 zm. Dz. urz. Woj. małop.
z 2010r, Nr 496, poz.3728).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Proszowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja
2011.

14) Sołectwo Makocice - Sawicka Ewa
15) Sołectwo Mysławczyce - Nowakowski Jan
16) Sołectwo Opatkowice - Mazurek Marek
17) Sołectwo Ostrów - Wawro Stanisław
18) Sołectwo Piekary - Stanek Mirosław
19) Sołectwo Posiłów - Piorunowicz Henryk
20) Sołectwo Przezwody - Ryńca Stanisław
21) Sołectwo Stogniowice - Guzik Agnieszka
6813

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42622 –

Poz. 6814,6815

6814
6814

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd polegający na tym iż,
w uchwale Rady Gminy Stryszawa Nr VI/34/11 z dnia
15 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryszawa (Dz. Urz. Nr 333, poz. 2777) w treści § 33
ust. 2 i 3 Załącznika Nr 4 Statutu Gminy Stryszawa zamiast:
„§33.2. Adresat interpelacji lub zapytania udziela odpowiedzi ustnej na sesji, na której złożono interpelację lub
zapytanie.
3. Adresat interpelacji lub zapytania udziela odpowiedzi
ustnej na sesji, na której złożono interpelację lub zapytanie.”

winno być:
„§ 33.2. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga konieczności zasięgnięcia dodatkowych informacji
czy dokumentów – odpowiedź może być udzielona na
następnej sesji lub, na żądanie radnego – na piśmie do
jego rąk w terminie 14 dni.
3. Gdy odpowiedź nie zadawala radnego, może on żądać dodatkowych wyjaśnień, a w przypadku dalszego
kwestionowania odpowiedzi o przyjęciu wyjaśnień
decyduje Rada.”
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

6814

6815
6815

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd polegający na tym, iż
w Uchwale Rady Gminy Żegocina Nr IX/54/2011 z dnia
19 października 2011 r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 535, poz. 5608) mylnie został
6815

dwukrotnie ogłoszony załącznik graficzny – sekcja
Nr 467 z pominięciem sekcji Nr 522.
Załącznik graficzny Nr 522 podlega ogłoszeniu i stanowi
załącznik do niniejszego Obwieszczenie.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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Załącznik
do Obwieszczenia
Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd w numerze Uchwały Rady
Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
do podejmowania działań wobec dłużników alimenta-

cyjnych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 509 poz. 5016) polegający na tym, iż zamiast:
„NR XXXIII/329/10” winno być „XXXIII/330/10”.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

6816

6817
6817

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j. t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się następujące błędy:
1) w tekście uchwały Rady Miasta Bochnia Nr XII/126/11
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia
warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy
Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 527, poz. 5393) polegający na tym, iż w Rozdziale I Postanowienia ogólne
§ 1 ust. 3 zamiast:
„3.
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych na terenie
Gminy Miasta Bochnia, które otrzymają dotację,
lub
2) zwiększenie dostępności społecznej lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez te kluby”
winno być:
„3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w
Gminie Miasta Bochnia będzie służyło realizacji celu
publicznego jeżeli wpłynie na:
6817

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych na terenie Gminy
Miasta Bochnia, które otrzymają dotację, lub
2) zwiększenie dostępności społecznej lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez te kluby”
2) w treści załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Libiążu Nr XI/71/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do
sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości
na podatek rolny i na podatek leśny. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 536 poz. 5624) będącego wzorem formularza
do sporządzenia deklaracji na podatek rolny, w druku
oznaczonym ZR-1/B „Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym”, w części D.1: Ulgi
na podstawie ustawy o podatku rolnym”, drugim
wierszu tej części tabeli powołano „art. 13 ust. 1 i 2”
a winno być „art. 13 a ust. 1 i 2.”
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

6818
6818

UCHWAŁA NR XI/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42625 –

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:

zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr
IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
Czchów na 2011 rok traci moc w § 1 w ust. 1 pkt 1.

§ 1.
1. W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r.:
1) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy
Czchów na 2011 rok Tabela Nr 3. Plan wydatków
majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2011 rok”
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej Uchwały;
2) w załączniku Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów”
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej Uchwały.

Poz. 6818

2.

W uchwale Nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
Czchów na 2011 rok traci moc w § 1 w ust. 1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 2.
1.

W uchwale Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 06 września 2011 r. w sprawie

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2011 rok.
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
6050
400
40002
6050
600
60013
6050

60014
6300

60016
6050
60078
6050

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja dróg transportu rolnego
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja ujęcia wody w Czchowie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków - Biecz w m. Domosławice
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów – Zdonia w miejscowości Czchów (
długość 0,065 km)
Remont chodnika w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410K
Iwkowa – Czchów – Zdonia w km 7 + 351,00 – 7 + 429,00 ( 0,078 km)
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa parkingu w Domosławicach, Gmina Czchów
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa dróg gminnych po powodzi: ul. Bulandy w msc. Czchów
w km. 0+000-0+500 "Do Urbańczyka" w m. Tymowa i Tworkowa
w km 0+000-0+450

Wartoņć
63 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
964 221,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
55 000,00
55 000,00

30 000,00
25 000,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
791 721,00
791 721,00
320 721,00
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700
70005
6050

6060

70095
6050

710
71035
6050
750
75023
6060

754
75412
6050

6060
801
80101
6050

6057

6059

80148
6060

– 42626 –

Odbudowa dróg gminnych po powodzi: „Dąbrowa” m. Biskupice
Melsztyńskie w km 0+830-1+230, ul. Gancarska m. Czchów w km
0+175-0+470, ul. Górna m. Czchów w km 000+300, ul. Partyzantów
m. Czchów w km 000+0+350, Jurków – Góra w km 0+120-0+420,
Piaski – Zapora m. Piaski Drużków w km 0+400-0+600
Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi z 2010 r.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji
istniejącego budynku w Czchowie dla potrzeb Komisariatu Policji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów
Zakup gruntów pod drogi gminne, hydrofornie i inne cele publiczne
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego
na budynek socjalno- komunalny i usług kulturalnych wraz
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Piaski Drużków
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Prace projektowe cmentarza przy Kaplicy św. Anny w Czchowie
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Licencja oprogramowania obsługującego system finansowo - księgowy
Zakup kondensacyjnego, wiszącego kotła c.o.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Remizy OSP w Tworkowej
Modernizacja garażu w budynku Remizy OSP w Biskupicach Melsztyńskich
Modernizacja placu przy Remizie OSP w Tymowej
Przebudowa części poddasza remizy OSP w Jurkowie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup aparatów tlenowych dla OSP Tymowa
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Domosławice
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w Tworkowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w Tworkowej
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup przyczep izotermicznych
Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola w Czchowie
Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola w Jurkowie
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440 000,00

31 000,00
253 200,00
162 500,00
30 000,00
30 000,00
132 500,00
122 500,00
10 000,00
90 700,00
90 700,00
90 700,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
50 513,00
50 513,00
50 513,00
3 513,00
47 000,00
108 966,00
108 966,00
98 966,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
48 966,00
10 000,00
10 000,00
1 775 991,00
1 749 100,00
816 000,00
331 000,00
485 000,00
316 314,00
120 592,00
195 722,00
616 786,00
297 508,00
319 278,00
26 891,00
26 891,00
16 091,00
5 100,00
5 700,00
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851
85154
6050

900
90001
6050

6057

6059

6060

6210

6650

90003
6060
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Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Tymowa
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Jurków
Modernizacja elewacji wraz z ociepleniem na budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jurkowie
Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Złota
Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego w Tworkowej
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Będzieszynie
Wykonanie
ogrodzenia
placu
sportowego
na
Grodzisku
w miejscowości Czchów
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalno - komunalnym i usług kulturalnych w miejscowości
Piaski Drużków 1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów,
Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci
wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów,
Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci
wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup pompy do przepompowni ścieków w Złotej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych
Dotacja na zakup samochodu dla Zakładu Usług Komunalnych
w Czchowie
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rekultywacja Zbiorników Czchów - Rożnów ( dotacja dla Związku
Gmin Jeziora Rożnowskiego )
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Belownica do segregowanych odpadów
Razem

80 000,00
80 000,00
80 000,00
11 200,00
6 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
2 800,00
10 000,00
2 958 500,00
2 950 500,00
30 000,00
30 000,00
1 404 491,00
1 404 491,00
1 443 509,00
1 443 509,00
7 000,00
7 000,00
15 000,00
15 000,00
50 500,00
50 500,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
6 324 391,00

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów.

Dział

Rozdział

1
754

2

Treņć

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych

4

5

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6
40 000

75412

3
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa

60014

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa

80101

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Dotacja podmiotowa

276 528
220 776

Dotacja podmiotowa

55 752

600

801

80103
900

90001

90095
921

92109

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

55 000
55 000
0

80 479
Dotacja przedmiotowa

55 479

Dotacja celowa

15 000

Dotacja celowa

10 000
749 116

Dotacja podmiotowa

529 116

220 000

92116

Biblioteki

Dotacja podmiotowa

92120

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa

RAZEM:
DOTACJE OGÓŁEM:
W tym:
1. Dotacje przedmiotowe:
2. Dotacje podmiotowe:
3. Dotacje celowe:
w tym:
- dotacje na zadania w zakresie wydatków
bieżących:
- dotacje na zadania w zakresie wydatków
majątkowych:

40 000

0

60 000

60 000

884 595

376 528

1 261 123
55 479
1 025 644
180 000
110 000
70 000

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR XI/91/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postĉpowania przy udzielaniu dotacji na rzecz
spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
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 z późn. zm.),
art.164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na
rzecz spółek wodnych, tryb postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposób rozliczania
tych dotacji.
§ 2. Spółka wodna może otrzymać z budżetu Gminy
Czchów pomoc finansową, w formie dotacji celowej,
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz dofinansowanie inwestycji, w tym, na
konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz
z budowlami oraz na konserwację i renowację drenowania wraz budowlami.
§ 3. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.
§ 4.
1. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru
wniosków.
2. Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej oparte jest o zasady jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania spółek wodnych.
§ 5.
1. Burmistrz Czchowa zamieszcza ogłoszenie o naborze
wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie w miejscu przeznaczonym na publikowanie
ogłoszeń, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Czchowie.
2. W ogłoszeniu należy wskazać, w szczególności:
1) zakres zadań, na które może być udzielona pomoc
finansowa spółkom wodnym;
2) wysokość środków finansowych, które są przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej spółkom
wodnym;
3) kryteria oceny złożonych wniosków;
4) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
5) dokumenty, które należy załączyć do wniosku;
6) termin i miejsce składania wniosków.
3. Termin ustalony na składanie wniosków nie może być
krótszy niż 14 dni, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W ramach kryteriów oceny ofert Burmistrz Czchowa
uwzględnia ściągalność uchwalonych przez spółkę

wodną składek, długości oraz zakres utrzymywanych
urządzeń melioracji wodnych - rowów.
§ 6.
1. Wniosek spółki wodnej powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy (spółki wodnej z określeniem jej statusu prawnego);
2) datę i numer wpisu do katastru wodnego;
3) szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielona dotacja, w tym termin jego realizacji;
4) kosztorys określający wartość zadania;
5) wnioskowaną kwotę dotacji;
6) przewidywane źródła finansowania zadania;
7) podpis osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania spółki wodnej.
§ 7.
1. Burmistrz Czchowa wzywa spółkę wodną do uzupełnienia, w określonym terminie, informacji, które powinny być objęte wnioskiem lub dokumentów, które
powinny być załączone do wniosku, zgodnie z treścią
ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej
uchwały.
2. W przypadku braku uzupełnienia przez spółkę wodną
złożonego wniosku, w zakresie wskazanym i określonym terminie – w przedmiotowym wezwaniu Burmistrza, o którym mowa w ust. 1, wniosek spółki wodnej o udzielenie pomocy finansowej, zostaje pozostawiony bez rozpoznania.
§ 8. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej spółce wodnej podejmuje Burmistrz Czchowa, kierując się
kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§ 9.
1. W informacji o wynikach naboru należy wskazać
spółki wodne, które mają otrzymać pomoc finansową, kwotę tej pomocy oraz określenie dofinansowanego zadania.
2. Informację o wynikach naboru Burmistrz Czchowa
podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie w miejscu
przeznaczonym na publikowanie ogłoszeń.
§ 10. Podstawą udzielenia pomocy finansowej,
w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Czchów, jest
umowa zawarta między Gminą Czchów a spółką wodną,
której treść określa art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
§ 11.
1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Czchów dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być
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przekazanie spółce wodnej, po uprzednim zawarciu
umowy obejmującej środki finansowe na poczet poniesionych kosztów projektu lub refundacja kosztów
poniesionych przez daną spółkę po zawarciu umowy
na realizację zadania nią objętego.
2. O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz Czchowa
w ogłoszeniu o naborze wniosków z § 6.
§ 12.
1. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania dotacji
spółka wodna składa w terminie 20 dni od upływu
umownie określonego terminu jej wykorzystania.
2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust.1 należy zamieścić: szczegółowy opis realizowanego zadania;
okres realizacji zadania; osiągnięte efekty rzeczowe,
kwotę wykorzystanej dotacji wraz z wykazem faktur
i rachunków, które zostały opłacone ze środków dotacji.

Poz. 6819,6820

w sprawozdaniu, jak również przedłożenia dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania dotacji.
4. Burmistrz Czchowa w umowie, o której mowa w § 10
niniejszej uchwały, może zobowiązać spółkę wodną
do składania sprawozdań częściowych ze sposobu
wykorzystania dotacji. Do sprawozdań częściowych
stosuje się odpowiednio wymogi określone w ust. 2
i 3 niniejszego paragrafu.
5. Burmistrz Czchowa publikuje sprawozdanie końcowe
ze sposobu wykorzystania dotacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a terminie 60 dni od daty złożenia przez spółkę wodną.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Burmistrz Czchowa ma prawo żądać uzupełnienia,
w wyznaczonym terminie, informacji zawartych

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR XI/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy
Czchów na 2011 r.:
1) w zakresie przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały;
2) w zakresie rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały;
3) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały;

4) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/92/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zwiĉkszyć po stronie przychodów:
Tabela Nr 1. Plan przychodów budżetu Gminy Czchów na 2011 rok.
§ 995

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

8 157,13
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/92/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Zwiĉkszyć po stronie rozchodów
Tabela Nr 1. Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2011 rok.
§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

11 566,25

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/92/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2011 rok.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

750

75023

2700

756

Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

5
bieżące
376 778,00

-25 000,00

0,00

351 778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

-25 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

5 400 456,00

-3 120,88

0,00

5 397 335,12

0,00

0,00

0,00

0,00
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75618

0410
758

75801

2920
801

80148

0830
0970

Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne
z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Stołówki szkolne
i przedszkolne
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów

bieżące
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
majątkowe
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267 700,00

-3 120,88

0,00

264 579,12

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00
12 987 410,00

-3 120,88
0,00

0,00
160 000,00

33 879,12
13 147 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 036 589,00

0,00

160 000,00

9 196 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 036 589,00

0,00

160 000,00

9 196 589,00

456 919,00

0,00

69 000,00

525 919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445 125,00

0,00

69 000,00

514 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321 625,00

0,00

33 000,00

354 625,00

115 500,00

0,00

36 000,00

151 500,00

26 747 354,53

-28 120,88

229 000,00

26 948 233,65

522 667,26

0,00

0,00

522 667,26

1 924 831,00

0,00

0,00

1 924 831,00
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie
wydatków na realizacjĉ
zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
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648 041,00

0,00

0,00

648 041,00

28 672 185,53

-28 120,88

229 000,00

28 873 064,65

1 170 708,26

0,00

0,00

1 170 708,26

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/92/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Tabela Nr 1.
Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2011 rok z uwzględnieniem paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rodzaj: Własne
Dział
801

Rozdział

Paragraf

80101
4210
80104
4210
80148
4220
852

85212

2910

4560

Treņć
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Przedszkola
Zakup materiałów i wyposażenia
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup środków żywności
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Razem:

Przed zmianą
13 756 689,00
7 249 008,00
73 109,00
1 550 788,00
23 860,00
1 012 398,00
270 023,00
952 915,00

Zmiana
195 600,00
160 000,00
160 000,00
2 600,00
2 600,00
33 000,00
33 000,00
1 870,00

Po zmianie
13 952 289,00
7 409 008,00
233 109,00
1 553 388,00
26 460,00
1 045 398,00
303 023,00
954 785,00

21 500,00

1 870,00

23 370,00

15 445,00

1 683,00

17 128,00

6 054,00

187,00

6 241,00

27 286 392,26

197 470,00

27 483 862,26
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Tabela Nr 2. Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2011.
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UCHWAŁA NR XIV/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Grybów na
2011 rok:
1) W planie dochodów:
a) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 750
001 zł, z tego: dochody majątkowe 750 001 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) W planie wydatków:
a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 771
831 zł, z tego: wydatki majątkowe 771 831 zł,
z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
771 831 zł, w tym: na programy finansowane
z udziałem środków , o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
763 337 zł;
b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21 830
zł, z tego: wydatki majątkowe 21 830 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 830 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
§ 2. W uchwale budżetowej na 2011 rok
Nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia
8 lutego 2011 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany
wynikające z załączników do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Grybowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/72/2011
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Dochody.
Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600

60078

Transport
i łączność
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie
wydatków na
realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan przed
zmianą
5
bieżące
15 262 975,18
167 520,00

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

0,00
0,00

0,00
0,00

15 262 975,18
167 520,00

majątkowe
1 176 216,00

0,00

650 976,00

1 827 192,00

0,00

0,00

650 976,00

650 976,00

681 216,00

0,00

650 976,00

1 332 192,00
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w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie
wydatków na
realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków
gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane
z innych źródeł
900
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie
wydatków na
realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
90078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym z tytułu
dotacji i środków
na finansowanie
wydatków na
realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków
gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane
z innych źródeł
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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0,00

0,00

650 976,00

650 976,00

0,00

0,00

650 976,00

650 976,00

3 829 225,00

0,00

99 025,00

3 928 250,00

3 730 200,00

0,00

99 025,00

3 829 225,00

99 025,00

0,00

99 025,00

198 050,00

0,00

0,00

99 025,00

99 025,00

0,00

0,00

99 025,00

99 025,00

6 117 441,00
4 442 200,00

0,00
0,00

750 001,00
750 001,00

6 867 442,00
5 192 201,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42638 –

Poz. 6821
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/72/2011
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42639 –

Poz. 6821

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/72/2011
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 2 grudnia 2011 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych finansowanych ze ņrodków własnych na 2011 rok.
L.p.
1.
2.

Nazwa zadania
Obudowa infrastruktury drogowo - mostowej
Odbudowa alejek i schodów w parku

Dział
600
900

Rozdział
60078
90078
Razem

Zmiany
- 21 830
8 494
-13 336

Plan po zmianie
749 386
107 519
856 905

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42640 –

Poz. 6821,6822,6823
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/72/2011
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze ņrodków Unii Europejskiej.
L.p.
1.
2.

Nazwa zadania
Obudowa infrastruktury drogowo - mostowej
Odbudowa alejek i schodów w parku

Dział
600
900

Rozdział
60078
90078
Razem

Zwiększenie Plan po zmianie
664 312
664 312
99 025
99 025
763 337
763 337
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

6821

6822
6822

UCHWAŁA NR XIV/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 2 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Miasta
Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Grybowie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale NR XIII/64/2011 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „budynki lub ich części, budowle i grunty o charakterze ogólnodostępnym,

zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej
i rekreacji w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

6822

6823
6823

UCHWAŁA NR XI/81/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jordanowa u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Miasta Jordanów na rok 2011:
1. zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na rok
2011 o kwotę136.128,00 złoraz dokonuje się zmian
w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały,
2. zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na rok
2011 o kwotę136.128,00 złoraz dokonuje się zmian

w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały,
3. zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej o kwotę7.855,00
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
4. zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej o kwotę7.855,00
zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42641 –

Poz. 6823
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/81/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dochody

Dział

§

Nazwa

1

3

4

700

Gospodarka mieszkaniowa

0750

756

0430

0490

758

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
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Różne rozliczenia

801

Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Oświata i wychowanie

852

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
Pomoc społeczna

2920

0750

2010

2030

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

Plan przed
zmianą
5
bieżące
521 650,00
521 650,00

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

0,00
0,00

90 000,00
90 000,00

611 650,00
611 650,00

441 500,00

0,00

90 000,00

531 500,00

4 968 319,00

0,00

29 000,00

4 997 319,00

4 968 319,00
85 000,00

0,00
0,00

29 000,00
4 000,00

4 997 319,00
89 000,00

200 000,00

0,00

25 000,00

225 000,00

3 205 927,00
3 205 927,00

0,00
0,00

25 000,00
25 000,00

3 230 927,00
3 230 927,00

3 205 927,00

0,00

25 000,00

3 230 927,00

485 682,00
485 682,00

0,00
0,00

1 300,00
1 300,00

486 982,00
486 982,00

20 600,00

0,00

1 300,00

21 900,00

1 477 024,99
1 477 024,99

-9 172,00
-9 172,00

0,00
0,00

1 467 852,99
1 467 852,99

1 253 606,00

-7 855,00

0,00

1 245 751,00

216 451,00

-1 317,00

0,00

215 134,00

14 181 338,25

-9 172,00

145 300,00

14 317 466,25

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

– 42642 –

Poz. 6823

140 822,86

0,00

0,00

140 822,86

majątkowe
487 184,84

0,00

0,00

487 184,84

465 984,84

0,00

0,00

465 984,84

14 668 523,09

-9 172,00

145 300,00

14 804 651,09

606 807,70

0,00

0,00

606 807,70

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42643 –

Poz. 6823
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/81/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42644 –

Poz. 6823

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42645 –

Poz. 6823

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42646 –

Poz. 6823

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42647 –

Poz. 6823

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42648 –

Poz. 6823

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42649 –

Poz. 6823,6824
Załącznik Nr 3 d
o Uchwały Nr XI/81/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone
Dział

Rozdział

Paragraf

852
85212

2010

Treņć
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia
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

Razem:

Przed zmianą
1 253 606,00
1 249 133,00

Zmiana

Po zmianie

- 7 855,00
- 7 855,00

1 245 751,00
1 241 278,00

1 249 133,00

- 7 855,00

1 241 278,00

1 340 217,17

- 7 855,00

1 332 362,17

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/81/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 listopada 2011 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

Treņć

3110

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia społeczne

852
85212

Razem:

Przed zmianą
1 253 606,00
1 249 133,00

Zmiana

Po zmianie

- 7 855,00
- 7 855,00

1 245 751,00
1 241 278,00

1 202 616,00
1 340 217,17

- 7 855,00
- 7 855,00

1 194 761,00
1 332 362,17

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
6823

6824
6824

UCHWAŁA NR XI/84/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust.
2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), art.

176, art. 177 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887), oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654)- Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jordanowie stanowiący załącznik do
uchwały Nr XVIII/105/2004 Rady Miasta Jordanowa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42650 –

z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu
Ośrodkowi
Pomocy
Społecznej
w Jordanowie (zm. uchwałą Nr XXIV/157/2005 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2005 r., uchwałą
Nr XII/111/2007 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwałą Nr XXI/202/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2008 r. i uchwałą
Nr XXXVI/325/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie) w ten sposób, że § 4 niniejszego Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc społeczną i pomoc rodzinom, a w szczególności jej cel i zadania, zakres podmiotowy, zasady
udzielania świadczeń i organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
2.

Ośrodek realizuje zadania Miasta Jordanowa
w zakresie właściwym dla gmin i ich organów wynikające z ustaw:

Poz. 6824,6825

b) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych .
c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych ,
d) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
e) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej w zakresie - art. 30 ust. 1
g) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r.

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo"

6824

6825
6825

UCHWAŁA NR XIX/103/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia
18 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm) RADA GMINY JABŁONKA
uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jabłonka na
rok 2011 o kwotę 17.000 zł w tym: dochody bieżące
17.000 zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy
Jabłonka stanowią ogółem kwotę 56.589.268,63 zł
w tym: dochody bieżące - 48.139.033,34 zł, dochody majątkowe - 8.450.235,29 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jabłonka na
rok 2011 o kwotę 156.481,15 zł w tym: wydatki bieżące - 142.081,15 zł, wydatki majątkowe - 14.400 zł,
a zmniejsza
się
wydatki
budżetu
o kwotę
139.481,15 zł w tym: wydatki bieżące - 125.081,15
zł, wydatki majątkowe - 14.400 zł - szczegółowość
zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy
Jabłonka stanowią ogółem kwotę 58.134.247,98 zł
w tym:
- wydatki bieżące - 42.638.884,74 zł z czego na:

1) wydatki
jednostek
budżetowych
‘32.947.754,02 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.476.716,08 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.471.037,94 zł
2) dotacje na zadania bieżące - 1.199.580,80 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.637.646,92 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych - 249.903 zł
5) obsługa długu - 604.000 zł
- wydatki majątkowe - 15.495.363,24 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.495.363,24 zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.943.029,43 zł.
§ 3.
1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia
18 stycznia 2011 roku, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia
18 stycznia 2011 roku, szczegółowość zmian
przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42651 –

18 stycznia 2011 roku, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jabłonka.

Poz. 6825

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/103/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.

zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
dział
756

801

852

rozdział
§
treņć
DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75618
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym; dochody bieżące
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101
szkoły podstawowe
w tym; dochody bieżące
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
POMOC SPOŁECZNA
85295
pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
razem dochody
w tym: dochody bieżące

zwiĉkszenie
2200

zmniejszenie

2 200,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
14 600,00 zł
14 600,00 zł
14 600,00 zł
14 600,00 zł

17000
17 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/103/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
dział
600

801

rozdział
treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60013
drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
60016
drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101
oświata i wychowanie
w tym:
wydatki bieżące w tym:

zwiĉkszenie
14 400,00 zł
14 400,00 zł

zmniejszenie
14 400,00 zł

14 400,00 zł
14 400,00 zł
14 400,00 zł

105 320,00 zł
67 820,00 zł

14 400,00 zł
14 400,00 zł
105 120,00 zł
44 800,00 zł

67 820,00 zł

44 800,00 zł
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wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
80103
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
80104
przedszkola
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
80110
gimnazja
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
80113
dowożenie uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
80114
zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80148
stołówki szkolne
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OCHRONA ZDROWIA
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
85212
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
85219
ośrodki pomocy społecznej
w tym:
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Poz. 6825
65 730,00 zł
63 940,00 zł
1 790,00 zł
2 090,00 zł
8 800,00 zł

40 500,00 zł
39 310,00 zł
1 190,00 zł
4 300,00 zł
4 010,00 zł

8 800,00 zł
8 590,00 zł
8 590,00 zł
210,00 zł
7 300,00 zł

4 010,00 zł
3 050,00 zł
3 050,00 zł
960,00 zł
7 300,00 zł

7 300,00 zł
7 300,00 zł
7 300,00 zł

7 300,00 zł
6 000,00 zł
6 000,00 zł
1 300,00 zł
9 900,00 zł

20 900,00 zł
20 900,00 zł
20 190,00 zł
20 190,00 zł
710,00 zł

9 900,00 zł
9 610,00 zł
9 610,00 zł
290,00 zł
12 210,00 zł
12 210,00 zł
12 210,00 zł
7 000,00 zł
5 210,00 zł
25 000,00 zł

500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
32 490,00 zł
17 182,00 zł

17 182,00 zł
17 182,00 zł
10 182,00 zł
7 000,00 zł
708,00 zł
708,00 zł
708,00 zł
708,00 zł

25 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł
1 900,00 zł
1 900,00 zł
1 900,00 zł
1 900,00 zł

17 890,00 zł
1 682,00 zł

1 682,00 zł
1 682,00 zł
1 682,00 zł
16 208,00 zł
16 208,00 zł
16 208,00 zł
8 500,00 zł
7 708,00 zł
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Poz. 6825

85295

853

pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
razem wydatki
w tym;
wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

14 600,00 zł
14 600,00 zł
14 600,00 zł
2 071,15 zł
2 071,15 zł

2 071,15 zł
2 071,15 zł

2 071,15 zł
2 071,15 zł

2 071,15 zł
2 071,15 zł

156 481,15 zł

139 481,15 zł

142 081,15 zł
122 400,00 zł
110 702,00 zł
11 698,00 zł
17 610,00 zł
2 071,15 zł

125 081,15 zł
116 160,00 zł
102 052,00 zł
14 108,00 zł
6 850,00 zł
2 071,15 zł

14 400,00 zł
14 400,00 zł

14 400,00 zł
14 400,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/103/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011
DZIAŁ
600

ROZDZIAŁ

TREŅĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 957 na odcinku w Zubrzycy
Górnej i w Zubrzycy Dolnej
2) wykonanie projektu na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej wraz
z oświetleniem ulicznym i kanalizacją
deszczową w kierunku na Lipnicę
3) wykonanie dokumentacji projektowej
budowy lewostronnego chodnika wraz
z oświetleniem ulicznym i kanalizacją
deszczową w miejscowości Jabłonka
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 957 od
skrzyżowania z ul. Energetyków do stacji
paliw BLISKA
60014
drogi publiczne powiatowe
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego na zadanie; Przebudowa drogi
powiatowej Nr K 1675 Jabłonka – Lipnica Mała etap I
60016
Drogi publiczne gminne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)projekt i budowa mostu do Piosków
w Zubrzycy Górnej

zwiĉkszenie

zmniejszenie

14400
14400

14 400,00 zł

plan po zmianach
1848360,14
641085,14
596 685,14 zł

30 000,00 zł

14 400,00 zł

14 400,00 zł

200 000,00 zł
200 000,00 zł

14 400,00 zł

310 996,00 zł
140 000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

60078

700

750

– 42654 –

2)wykonanie projektu mostów we
wsiach: Zubrzyca Górna, Lipnica Mała,
Jabłonka oraz przepustu w Orawce
3)wykonanie projektu budowy chodnika
wzdłuż ul. Podhalańskiej w Jabłonce
w kierunku stacji benzynowej
4)remont drogi ul. 3-go Maja w Jabłonce
5)poszerzenie drogi do kompleksu
oświatowego w Jabłonce, ul. P. Jabłońskiego
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Czarna Orawa wraz
z wykonaniem zabezpieczeń za pomocą
opasek z walców siatkowo kamiennych
prawego i lewego brzegu

Poz. 6825
54 489,00 zł

14 400,00 zł

537,00 zł

97 815,00 zł
18 155,00 zł

696 279,00 zł
696 279,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa ogrodzenia wokół budynku
Orawskiej
biblioteki
Publicznej
w Jabłonce oraz pozostałe wydatki inwestycyjne
2)poprawa dostępności usług ochrony
zdrowia poprzez budowę infrastruktury
w Jabłonce – dalszy etap budowy
ośrodka zdrowia w Jabłonce
3)projekt i wykonanie fontanny w parku
przy Centrum Kultury Górnej Orawy
w Jabłonce oraz urządzenie parku
4)wykup i regulacja własności gruntów
w Gminie Jabłonka we wsiach: Orawka,
Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Lipnica Mała, Chyżne
5)Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum Kultury – dalszy
etap budowy, wyposażenie
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
6)kontynuacja budowy garaży dla potrzeb ZUK

5 515 428,15 zł
5 515 428,15 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka – zakup infomatów
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
2)zakup urządzeń do monitoringu terenu
wokół budynku Urzędu Gminy

537 100,00 zł
537 100,00 zł

148 200,00 zł

1 771 000,00 zł

201 000,00 zł

1 040 000,00 zł

2 354 228,15 zł

1 981 463,15 zł

1 000,00 zł

530 000,00 zł

520 020,00 zł

7 100,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
754

801

851

– 42655 –

Poz. 6825

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)remont budynku remizy OSP w Zubrzycy Górnej
2)dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej na zakup specjalistycznego samochodu

180 000,00 zł

OŅWIATAIWYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)remont budynku Zespołu Szkół
w Jabłonce
2)remont i rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z salą
gimnastyczną
3)remont szkoły podstawowej Nr 1
w Zubrzycy Górnej
4)remont budynku szkoły podstawowej
Nr 3 w Zubrzycy Górnej
5)Rozbudowa budynku Zespołu Szkół
w Zubrzycy Dolnej- rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej, budowa sali gimnastycznej
wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą
w miejscowości Zubrzyca Dolna
6)wykonanie projektu i odwodnienie
budynku zespołu szkól w Zubrzycy Górnej
7)wykonanie ujęcia wodociągowego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Podwilku
8)budowa placu zabaw przy Zespole
Szkół w Podwilku
9)budowa placu zabaw przy Zespole
Szkół w Lipnicy Małej
10) budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej
11) prace budowlane związane
z przygotowaniem pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej
80104 Przedszkola
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa placu zabaw w Jabłonce
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
80110 Gimnazja
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej

2 493 802,00 zł
2 102 781,00 zł

OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
2)budowa trybun na stadionie sportowym w Jabłonce

255 000,00 zł
255 000,00 zł

180 000,00 zł
130 000,00 zł
50 000,00 zł

100 000,00 zł
359 461,84 zł

55 000,00 zł
45 000,00 zł
800 402,00 zł

271 800,00 zł

44 530,00 zł

107 683,00 zł
107 683,00 zł
111 221,16 zł
100 000,00 zł

364 000,00 zł
364 000,00 zł
351 995,00 zł

27 021,00 zł
27 021,00 zł

255 000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŅRODOWISKA
90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)przystąpienie do budowy oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi
Chyżne
2)dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała
3)opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul.
Nadwodniej w Jabłonce, wykonanie
projektu sieci kanalizacyjnej w Jabłonce
4)przystąpienie do budowy kanalizacji
sanitarnej we wsi Orawka
5)zlecenie wykonania projektu remontu
istniejącej oczyszczalni ścieków
w Zubrzycy Dolnej
6)kontynuacja budowy kanalizacji
i oczyszczalni ścieków w Podwilku etap
I cz. 2
7)kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i rekanalizacji w Jabłonce
w rejonie Dziubkówka, dokończenie
etapu IV cz. 2 i 3, rekanalizacja na terenie
Jabłonki
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
8)kontynuacja rekanalizacji we wsiach:
Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna
9)realizacja programu „Ochrona rzek
Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez
budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”- w tym:
budowa kanalizacji sanitarnej
w Podwilku etap II
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
budowa oczyszczalni ścieków
w Chyżnem2011
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
budowa kanalizacji sanitarnej
w Chyżnem etap I
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
10) zakup sprężarki na oczyszczalnię
ścieków i urządzeń na potrzeby sieci
kanalizacyjnej Gminy– zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych

Poz. 6825

3 185 672,95 zł
2 587 859,95 zł
45 637,76 zł

150 000,00 zł
20 000,00 zł

274 273,00 zł
100 000,00 zł

870 000,00 zł

974 496,00 zł

89 551,28 zł

94 000,00 zł
18 453,19 zł

9 988,95 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

8 464,24 zł
0,00 zł

41 000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
90015

926

– 42657 –

Poz. 6825

Oņwietlenie ulic, placów i dróg
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa oświetlenia ulicznego
w Gminie Jabłonka we wsiach: Orawka,
Chyżne, Jabłonka, Zubrzyca Górna

597 813,00 zł

KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa boiska sportowego Orlik 2012
w Podwilku
2)opracowanie planu odnowy miejscowości we wsiach Orawka, Zubrzyca Górna, dla potrzeb budowy boiska sportowego

1 480 000,00 zł
1 480 000,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2011
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

597 813,00 zł

1 450 000,00 zł
30 000,00 zł

14 400,00 zł

14 400,00 zł

15 495 363,24 zł

2 943 029,43 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/103/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.
zmiany dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonka z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji
rządowej

dział
852

dział
852

dochody budżetu Gminy z dotacji celowych
rozdział paragraf treņć
POMOC SPOŁECZNA
85295
pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
razem dochody

zwiĉkszenie
14 600,00 zł
14 600,00 zł
14 600,00 zł
14 600,00 zł

Wydatki budżetowe na realizacjĉ zadań zleconych z mocy ustaw
rozdział treņć
zwiĉkszenia
POMOC SPOŁECZNA
14 600,00 zł
85295
pozostała działalność
14 600,00 zł
w tym:
-wydatki bieżące w tym:
14 600,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych
14 600,00 zł
razem wydatki
14 600,00 zł

zmniejszenie

zmniejszenia

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42658 –

Poz. 6825
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/103/2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 listopada 2011 r.

dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacjĉ zadań
ujĉtych w
lp.
1.

1.1

1.2.

2.
2.1.

wyszczególnienie

dział
DOCHODY
dochody od osób prawnych, odosób fizycznych
756
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
RAZEM DOCHODY
WYDATKI
ochrona zdrowia
851
przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
-wydatki majątkowe
budowa trybun na stadionie sportowym
w Jabłonce
-wydatki bieżące
w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych
-zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych od alkoholu
-udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych w szczególności dla
dzieci i młodzieży
-wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, podejmowanie działań
profilaktycznych mających na celu propagowanie
aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu itp.
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii,
-podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem prawa
-organizowanie wypoczynku połączonego z terapią
i szkoleniem w zakresie przystosowania w rodzinie
z problemami alkoholowymi
RAZEM WYDATKI

rozdział

§

dochody

wydatki

272 200,00 zł

75618

272 200,00 zł

0480

272 200,00 zł
272 200,00 zł

85154

314 104,35 zł
314 104,35 zł
255 000,00 zł
255 000,00 zł
59 104,35 zł
59 104,35 zł
22 000,00 zł
37 104,35 zł

314 104,35 zł
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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UCHWAŁA NR IX/77/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 2, art. 62 ust.1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. z 2004
r Dz.U. Nr 256 poz.2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142 poz 1591 ze zm.)
Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:

scowość Witów oraz osiedle Dzianisz Zagrody
od numeru 59 do numeru 85”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1
września 2011 r.

§ 1. Do uchwały nr XXX/203/2002 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
utworzenia Zespołu szkół w Witowie wprowadza się
następujące zmiany:
-

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ § 2 Do obwodu Zespołu Szkół w Witowie należy miej-
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UCHWAŁA NR IX/74/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Koņcielisko na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c,d ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko
uchwala co następuje
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 4.712,60 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.712,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 4.712,60 zł, w tym:
a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.712,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Kościelisko na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 28.059.364,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 23.454.189,76 zł,
2) dochody majątkowe: 4.605.175,00 zł
2. Wydatki budżetowe: 33.294.386,76 zł w tym:
1) wydatki bieżące 20.402.822,76 zł w tym
a) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie
łącznej– 14.942.675,76 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.341.971,32zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 6.600.704,44 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.034.641 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 3.431.408 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 396.324zł; z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 396.324 zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – 152.446 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego –
445.328 zł;
2) wydatki majątkowe – 12.891.564 zł w tym:
a) zakup i objęcie udziałów- 200.000 zł
b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
12.691.564 zł, z czego wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego w łącznej kwocie 9.772.918 zł;
3. Deficyt budżetu 5.235.022 zł
4. Przychody budżetu 7.749.462 zł
5. Rozchody budżetu 2.514.440 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa
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Poz. 6827
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/74/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/74/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR IX/75/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Oņrodka Kultury Regionalnej Koņcielisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9 i 13
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) - Rada Gminy
Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1. Do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko, przyjętego uchwałą Nr III/20/2002
Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2002 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2003r. Nr 56, poz.800), zmienionego uchwałą
Nr VII/47/07
Rady
Gminy
Kościelisko
z dnia
4 kwietnia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego Nr 441, poz.2915 z dnia 15.06.2007 r.)
i uchwałą nr XXVIII/ 190/09 Rady Gminy Kościelisko

z dnia 27 maja 2009 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 442
poz. 3242 z dnia 27 lipca 2009r.) wprowadza się następującą zmianę:
-

w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Siedzibą
Ośrodka jest Kościelisko – Nędzy Kubińca 76,
z filią w Witowie.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa

6828
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UCHWAŁA NR IX/76/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Dzianiszu
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 i art. 62 ust.1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142 poz 1591 ze zm.) Rada
Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1. Do uchwały nr XXX/204/2002 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Dzianiszu wprowadza się następujące zmiany:
-

scowość Dzianisz z wyłączeniem osiedla Dzianisz
Zagrody od numeru 59 do numeru 85”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011
r.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2 Do obwodu Zespołu Szkół w Dzianiszu należy miej-
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UCHWAŁA NR XII/76/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Koniusza u c h w a l a co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 roku, określoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19

Dziennik Urzędowy
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października 2011 r. obniża się z kwoty 74,0zł za 1 q do
kwoty 64,00 zł za 1 q.
§ 2. Podatek rolny wpłaca się na rachunek Urzędu
Gminy lub u inkasenta podatku.

Poz. 6830,6831,6832

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należności podatkowych od dnia 01 stycznia 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko:
Roman Krupa

6830
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UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami/, oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Koniusza
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 zł od 1m2
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,07 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od
1 m2 powierzchni
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 5,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 2,54zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,50 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 2% wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Podatek od nieruchomości wpłaca się na rachunek Urzędu Gminy lub u Inkasenta podatku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/282/2010 Rady
Gminy Koniusza z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należności podatkowych od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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UCHWAŁA NR XII/78/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 8 i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.

Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Koniusza
uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8, pkt. 1)
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powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 350,00 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500,00 zł
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 600,00 zł
2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8, pkt. 2)
Dwie osie
a) od 12 do poniżej 14 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 600,00 zł
inny system zawieszenia osi - 700,00 zł
b) od 14 ton do poniżej 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 700,00 zł
inny system zawieszenia osi - 800,00 zł
c) 15 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1000,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1310,00 zł
Trzy osie
a) od 12 ton do poniżej 19 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
900,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1000,00 zł
b) od 19 ton do poniżej 21 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1300,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1400,00 zł
c) od 21 ton do poniżej 23 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1500,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1600,00 zł
d) 23 tony i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1650,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1700,00 zł

-

-

c)
-

Poz. 6832
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1100,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1200,00 zł
31 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1500,00 zł
inny system zawieszenia osi - 2030,00 zł

Trzy osie
a) od 12 ton do poniżej 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1400,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1800,00 zł
b) 40 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 2000,00 zł
inny system zawieszenia osi - 2660,00 zł
5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego (art. 8 pkt 5)
od 7 ton i poniżej 12 ton - 150,00 zł
6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6)
Jedna oś

-

-

Cztery osie i więcej
a) od 12 ton do poniżej 27 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1100,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1300,00 zł
b) od 27 ton do poniżej 29 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1400,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1730,00 zł
c) 29 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1900,00 zł
inny system zawieszenia osi - 2560,00 zł
3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3)
od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 800,00 zł
4) 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania
łącznie
z naczepą
lub
przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4)
Dwie osie
a) od 12 ton do poniżej 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1000,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1100,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 31 ton

a) od 12 ton do poniżej 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 170,00 zł
inny system zawieszenia osi - 200,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 250,00 zł
inny system zawieszenia osi - 340,00 zł
c) 25 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 400,00 zł
inny system zawieszenia osi - 590,00 zł
Dwie osie
a) poniżej 28 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
250,00 zł
inny system zawieszenia osi - 330,00 zł
b) od 28 ton do poniżej 33 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
640,00 zł
inny system zawieszenia osi - 890,00 zł
c) od 33 ton do poniżej 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
960,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1350,00 zł
d) 38 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
1200,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1780,00 zł

-

-

-

-

Trzy osie i więcej
a) poniżej 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 720,00 zł
inny system zawieszenia osi - 990,00 zł
b) 38 ton i więcej
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-

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 990,00 zł
inny system zawieszenia osi - 1340,00 zł
7) 7. Autobusy – liczba miejsc do siedzenia (art. 8 pkt 7)
mniej niż 30 - 700,00 zł
równa lub wyższa niż 30 - 1000,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.

Poz. 6832,6833

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/215/2009 Rady
Gminy Koniusza z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie
podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należności podatkowych od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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UCHWAŁA NR XII/79/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomoņci i podatek leņny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 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
(tekst jedn. 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.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.
U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy Koniusza
uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się wzory:
1) Informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) – załącznik nr 1
2) Deklaracji na podatek rolny (DR-1)-– załącznik nr 2

3) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości
(IN-1)-– załącznik nr 3
4) Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) -–
załącznik nr 4
5) Informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) -– załącznik nr 5
6) Deklaracji na podatek leśny (DL-1)-– załącznik nr 6
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/76/2007 Rady Gminy Koniusza z 22.11.2007 r. w sprawie określenia
wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42678 –

Poz. 6833
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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UCHWAŁA NR XII/99/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniającą uchwałĉ nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 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 (M. P. Nr 95, poz. 961) Rada
Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki dokonuje się następujących zmian:

- § 1 ust. 2 lit. „d” uchwały otrzymuje brzmienie:
„d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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UCHWAŁA NR XII/100/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatków od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm) art.6 ust
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tj. Dz. U z 2007 r. Nr 68, poz. 449) RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularza: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości – IN-1, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości- DN-1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
uchwały

§ 2.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Lipinki.
§ 3. Traci moc § 1 ust. 1 i 4 oraz zał. nr 1 i zał. nr 4
uchwały Nr XI/86/07 RADY GMINY LIPINKI z dnia
28 listopada 2007 w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatków od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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Przewodniczący Rady Gminy
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Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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UCHWAŁA NR XIV/67/2011
RADY GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 i art. 40 ust 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 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 Lipnica Wielka uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
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1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,49 zł od 1m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3.92 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od
1m² powierzchni.
2. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,35 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 6,68 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,29 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

Poz. 6836,6837

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,50 zł od
1m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Rady
Gminy Lipnica Wielka z dnia 08 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Lipnica Wielka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący
Mariusz Wnenk
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UCHWAŁA NR XIV/68/2011
RADY GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka
na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8, art. 40 ust 1, art.
41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Gminy Lipnica Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych 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 ton 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 zleca się Wójtowi Gminy Lipnica Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Mariusz Wnenk
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 2 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY LIPNICA WIELKA
w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7)
L.p.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

w zł.
STAWKI PODATKU NA TERENIE
GMINY
od 1 pojazdu na 2012 r.

1

2

3

1.1

Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 3,5 ton do 5,5 ton
włącznie

396,00

1.2

Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie

614,00

1.3

Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej
12 ton

737,00

2.

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

850,00

3.

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

747,00

4.1

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

448,00

4.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż
30

1 116,00

Przewodniczący Rady Gminy: Mariusz Wnenk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 2 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH w GMINIE LIPNICA WIELKA
w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt.2)
w zł.
STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
L.p.

1

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

2

Zawieszenie osi
pneumatyczne i
uznane za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

8

9

1.Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:
1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

947,00

947,00

1.2

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

997,00

997,00
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1.3

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1 060,00

1 060,00

1.4

nie mniej niż 15 ton i więcej

1 412,00

1 470,00

2.Samochód ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:
2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1 180,00

1 180,00

2.2

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1 300,00

1 300,00

2.3

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1 410,00

1 410,00

2.4

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1 530,00

1 530,00

2.5

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1 650,00

1 810,00

2.6

nie mniej niż 25 ton i więcej

1 770,00

1 810,00

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

1 480,00

1 480,00

3.2

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1 530,00

1 530,00

3.3

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

1 560,00

1 900,00

3.4

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony

1 950,00

2 750,00

3.5

nie mniej niż 31 ton i więcej

1 950,00

2 750,00

Przewodniczący Rady Gminy: Mariusz Wnenk
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 2 grudnia 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY LIPNICA WIELKA
w 2012 roku
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.4)
w zł.

L.p.

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

1

2

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
Zawieszenie osi
pneumatyczne i
uznane za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

1 120,00

1 120,00

1.2

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1 130,00

1 130,00

1.3

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1 145,00

1 145,00

1.4

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie

2 000,00

2 174,00

2 290,00

2 240,00

1.5 powyżej 36 ton
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

2 010,00

2 040,00

2.2

powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony

2 010,00

2 040,00

2.3

nie mniej niż 40 ton i więcej

2 600,00

2 790,00

Przewodniczący Rady Gminy: Mariusz Wnenk
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/68/2011
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 2 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY LIPNICA WIELKA
w 2012 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt.6)
w zł.

L.p.

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

1

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi
pneumatyczne i
uznane za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4

2
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1
1.2

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

860,00
870,00

860,00
870,00

1.3

nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie

888,00

888,00

1.4

powyżej 36 ton

888,00

888,00

860,00
888,00

860,00
908,00

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

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

2.3

nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie

1 320,00

1 400,00

2.4

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 320,00

1 400,00

2.5

nie mniej niż 38 ton i więcej

1 770,00

1 800,00

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

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1 000,00

1 010,00

3.2

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 000,00

1 010,00

3.3

nie mniej niż 38 ton i więcej

1 410,00

1 540,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wnenk
6837
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UCHWAŁA NR XIV/69/2011
RADY GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek opłaty targowej, okreņlenia zasad ustalania, poboru i terminów płatnoņci
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8, art. 40 ust 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 19 pkt.1lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy Lipnica Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na
terenie Gminy Lipnica Wielka
1. Przy sprzedaży odręcznej z koszyka, skrzynki, wózka
ręcznego - 5,00 zł

2. Przy sprzedaży z rozłożonego straganu/stoiska –
20,00 zł
3. Przy sprzedaży obwoźnej:
1) dla handlujących obwoźnie stale co najmniej 15 dni
w miesiącu – 5,00 zł,
2) dla handlujących obwoźnie doraźnie – 25,00 zł
§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się osoby:
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1) Ignacy Ignaciak,
2) Franciszek Pindziak – Sołtys Murowanicy,
3) Franciszek Janowiak – Sołtys Centrum,
4) Bożena Lichosyt – Sołtys Skoczyków,
5) Józef Kocur – Sołtys Przywarówki,
6) Henryk Kowalczyk – Sołtys Kiczor

Poz. 6838,6839,6840

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
określenia zasad ustalenia, poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Lipnica Wielka.

3. Inkasenci zobowiązani są zaopatrzyć się w bloczki
opłaty targowej w Urzędzie Gminy.
4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci przekazują
na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej lub wpłacają do kasy Urzędu Gminy w Lipnicy
Wielkiej oraz dokonują rozliczenia bloczków opłaty
targowej, w terminie 14 dni po danym miesiącu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012
roku.

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%
od wysokości pobranej opłaty.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wnenk

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/212/2010 Rady
Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010 roku
6838
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UCHWAŁA NR XIV/70/2011
RADY GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia inkasentów oraz wysokoņci wynagrodzenia za inkaso należnoņci pieniĉżnych z tytułu
podatku rolnego, podatku od nieruchomoņci oraz podatku leņnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z poźn.zm), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682 z późn.zm.), Rada Gminy Lipnica Wielka uchwala, co następuje:

3) W sołectwie Skoczyki – Bożena Lichosyt
4) W sołectwie Przywarówka – Józef Kocur
5) W Sołectwie Kiczory – Henryk Kowalczyk
3. Wysokość wynagrodzenia ustala się w wysokości 7%
zebranych i wpłaconych kwot podatków.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII/166/2005 Rady
Gminy Lipnica Wielka z dnia 29.11.2004 r. w sprawie
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 1.
1. Zarządza się pobór w drodze inkasa następujących
podatków od osób fizycznych:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1) od nieruchomości,
2) rolnego,
3) leśnego.
2. Na inkasentów wyznacza :

6839
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1) W sołectwie Murowanica – Franciszek Pindziak
2) W sołectwie Centrum – Franciszek Janowiak
6840

6840

UCHWAŁA NR XIII/79/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 j t. .z późn.

zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (Monitor Polski Nr 95 poz. 961) i art.. 2
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
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normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U z 2010r. Nr 17, poz.95 j.t) Rada Miejska uchwala
się co następuje:

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowe Brzesko:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,72 zł. za 1 m2
powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,70 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego: 0,21 zł od
1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:

Poz. 6840,6841

3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie
art.4 pkt.3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/268/2010 Rady
Gminy Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie stawek w podatku od nieruchomości .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 01.01.2012r.

1) mieszkalnych: 0,25 zł od 1 m2,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Sroga
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UCHWAŁA NR XIII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 jt.
z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz
z związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
20 października 2011 r. (M. P. Nr 95 poz. 962) oraz art. 2
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U z 2010 r. Nr 17, poz.95 jt.) Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. od samochodu ciężarowego
1) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
3,5 t do 5,5 t włącznie 400 zł
2) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
5,5 t do 9 t włącznie 1.000 zł
3) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
9 t do mniej niż 12 t : 1.320 zł
4) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od ciągnika siodłowego i balastowego
1) przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie : 550 zł
2) przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t:
1.100 zł
3) balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od przyczep i naczep
1) które z pojazdem silnikowym posiadają całkowitą
masę od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, 880 zł
2) które z pojazdem silnikowym posiadają całkowitą
masę powyżej 10 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.320 zł
3) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawki podatku określone są w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
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4. od autobusów
1) do mniej niż 30 miejsc: 660 zł
2) o liczbie miejsc równej 30 i powyżej 30 miejsc:
1.000 zł

Poz. 6841

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Sroga
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów okreņlonych w § 1 ust.1 pkt 4 uchwały.
/dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy o p.i o.l./
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita DMC ( w tonach )
Nie mniej niż
Mniej niż

1

2

Stawka podatku na rok 2012 ( w złotych )
Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4

DWIE OSIE
12
13
14
15

13
14
15

1.244,00
1.358,00
1.358,00
1.358,00

1.244,00
1.358,00
1.358,00
1.458,00

1.244,00
1.358,00
1.358,00
1.458,00
1.458,00
1.594,00

1.244,00
1.358,00
1.358,00
1.458,00
1.645,00
1.645,00

TRZY OSIE
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

CZTERY OSIE I WIĈCEJ
12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.458,00
1.458,00
1.500,00
1.726,00
1.726,00

1.458,00
1.500,00
1.726,00
2.560,00
2.560,00
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Poz. 6841
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów okreņlonych w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały.
/od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy/
Dopuszczalna masa całkowita DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
Nie mniej niż
Mniej niż

1

2

Stawka podatku na rok 2012 ( w złotych )

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4

DWIE OSIE

12

18

700,00

700,00

18

25

800,00

800,00

25

31

1.000,00

1.000,00

1.474,00

2.030,00

1.310,00

1.800,00

1.800,00

2.700,00

31

TRZY OSIE

12

40

40
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Poz. 6841,6842
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów okreņlonych w § 1 ust. 3 pkt 3 uchwały.
/dla przyczep i naczep określonych w art.8 pkt 6 ustawy /
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita DMC
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

Stawka podatku na rok 2012
( w złotych )

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

4

12
18
25

18
25

700,00
800,00
1.000,00

700,00
800,00
1.000,00

12
28
33
38

28
33
38

1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.310,00

1.000,00
1.000,00
1.350,00
1.780,00

12
38

38

1.000,00
1.300,00

1.000,00
1.400,00

JEDNA OŅ

DWIE OSIE

TRZY OSIE

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Sroga
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UCHWAŁA NR XIII/81/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów
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 póź. zm) i art. 19 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z póź. zm) uchwala się co następuje:
§ 1. Pobiera się opłatę targową za: prowadzenie
sprzedaży artykułów różnych branż na placu targowym
i w innych miejscach czasowo wyznaczonych jako targowiska na terenie gminy Nowe Brzesko bezpośrednio
z samochodu lub z rozstawionego straganu zajmującego do 4 m.b. długości handlowej zajętej na placu targowym w każdy poniedziałek tygodnia tj. w dniu jarmarku
w wysokości określonej jak w § 4 uchwały.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za
sprzedaż:
1. z ręki, koszyka, stolika, wózka ręcznego: drobnych
artykułów żywnościowych, nasion i innych drobnych
artykułów – 5,00 zł.
2. z wozów konnych, ciągników z przyczepami, samochodów osobowych i samochodów o ładowności do
1,5 tony z produktami rolnymi – 8,00 zł.
3. z samochodów z art. wielobranżowymi o ładowności
powyżej 1,5 tony – 12,00 zł.
4. z autosklepów /handel obwoźny/ - 45,00 zł.
§ 3. W dniach jarmarków pobierana będzie dodatkowa opłata za sprzedaż z rozstawionego straganu

Dziennik Urzędowy
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w kwocie – 2,00 zł. za 1 mb. rozstawionego straganu
powyżej 4 mb.
§ 4. Pobiera się opłatę targową za handel produktami rolnymi na placu targowym w Nowym Brzesku we
wszystkich dniach tygodnia w wysokości:
1. z wozów konnych, samochodów osobowych solówek
i z przyczepkami – 8,00zł.
2. z ciągników z przyczepami i samochodów o ładowności do 1,5 tony – 10,00 zł.
3. z samochodów o ładowności powyżej 1,5 tony –
12,00 zł.
4. za handel prosiętami – 8,00 zł.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6.
1. Ustala się, że inkasa opłaty targowej na placu targowym w Nowym Brzesku dokonywać będą: Pan Stanisław Grzyb i Pan Witold Głowa.

Poz. 6842,6843,6844

2. Opłata targowa zainkasowana przez inkasenta wpłacana będzie przez nich na rachunek Gminy i Miasta
Nowe Brzesko w dniu zainkasowania lub najpóźniej
w dniu następnym.
3. Inkasentom opłaty targowej wymienionym w § 6 pkt
1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% zebranej przez każdego z nich opłaty targowej, wypłacanej w okresach miesięcznych z dołu.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLII/270/2010 Rady
Gminy Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasenta w roku 2011r.
§ 8. Wykonanie uchwały zaleca się Burmistrzowi
Gminy i Miasta.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Sroga
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UCHWAŁA NR XIII/84/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie maksymalnej wysokoņci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1591; ze
zmianami z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62
poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214
poz. 1806; z 2003 roku: Dz.U. nr 80 poz.717, nr 162
poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. nr 102 poz. 1055 i nr 116,
poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175,
poz. 1457; z 2006 roku: Dz U. nr 17, poz. 128 i nr 181,
poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974
i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz. 1111
i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010
roku: Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40,
poz. 230 i nr 106, poz. 675), oraz art. 43 ustawy z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 750zł brutto za miesiąc
opieki sprawowanej nad jednym dzieckiem
§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie
umowy zawartej z uwzględnieniem następujących zasad:

1. wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 30 % w przypadku objęcia opieką dziecka
niepełnosprawnego,
2. wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką
w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia
– do 10 dnia następnego miesiąca,
3. wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż sześć
godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie,
4. dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej
2 dzieci,
5. dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Brzesko
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Sroga
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UCHWAŁA NR XIV/92/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2012rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /Dz. U.
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z 2006r. Nr 136 poz.969 z pózn. zm/, art. 2 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz.95 t.j.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011r.(M.P. z 2011 Nr 95, poz. 969):
z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 60,00 zł za 1 q.

Poz. 6844,6845

2. z 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi §.3 równowartość 5 q żyta: co stanowi kwotę: 300,00 zł.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie:
ustalenia podatku rolnego na 2012 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

§ 2. Podatek rolny:
1. z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q
żyta: co stanowi kwotę: 150,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Sroga
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UCHWAŁA NR XVIII/153/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.,o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1, ust. 4 oraz art. 20c ustawy z 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - po dokonaniu
zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Rada Miasta Nowego
Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza
uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków -0,65 zł od
1 m²powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -3,63 zł od
1 hapowierzchni;
c) od gruntów przeznaczonych na inwestycje związane z rozwojem miasta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem zajętych
na
działalność
gospodarczą
-0,12zł
od
1 m²powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego -0,20zł od
1 m²powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -0,54zł od 1 m²powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -18,50zł od 1 m²powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie: szewstwa naprawkowego i miarowego,
krawiectwa naprawkowego i miarowego, usług ze-

garmistrzowskich polegających na naprawie zegarków i zegarów, usług fotograficznych tradycyjnych,
antykwariatów,
parasolnictwa,
wykonywania
i naprawy obuwia ortopedycznego, introligatorstwa
polegającego na oprawie starych ksiąg, konserwacji dzieł sztuki, oprawie obrazów metodą tradycyjną
-12,92zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie modniarstwa, gorseciarstwa na miarę,
witrażownictwa, garncarstwa, zduństwa, rymarstwa, snycerstwa -9,23zł od 1 m²powierzchni użytkowej;
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym -8,15zł od 1 m²powierzchni użytkowej;
f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
-4,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego -5,19 zł od
1 m²powierzchni użytkowej.
3) od budowli -2%ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Stawki określone w § 1 pkt. 2 lit. c) i lit. d),
dalej
nazywane
„stawkami
preferencyjnymi”,
w odniesieniu do podatników prowadzących działalność
gospodarczą bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania stanowią pomocde
minimis,
której
udzielanie
następuje
zgodnie
z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocyde minimis(Dz. Urz. WE L 379
z 28.12.2006).
2. Pomocąde minimisjest różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt. 2 lit. b), a stawką
preferencyjną określoną w § 1 pkt. 2 lit. c) i lit. d).
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3. Warunkiem skorzystania ze stawek preferencyjnych przez podatnika, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie:
a) oświadczenia o rodzaju działalności gospodarczej
wymienionej w § 1 pkt. 2 lit. c) i d), na którą zajęty
jest budynek podatnika (lub jego część) ze wskazaniem zajętej powierzchni. W przypadku wykonywania tej działalności przez innego przedsiębiorcę należy dodatkowo wskazać jego nazwę, adres siedziby (głównego miejsca wykonywania działalności)
oraz numer NIP;
b) oświadczenia o wielkości pomocyde minimisotrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocyde
minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomocde minimis(Dz. U. Nr 53,poz. 311).

Poz. 6845,6846

5. W okresie korzystania z pomocyde minimismoże nastąpić weryfikacja złożonych przez podatnika informacji związanych z pomocąde minimis, w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza pracowników Urzędu
Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/404/2008 Rady
Miasta Nowego Sącza z 27 października 2008 r.,
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2007 r., Nr 919, poz. 6263; Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 92, poz. 756).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r.

4. Dniem udzielania pomocyde minimisjest dzień,
w którym zgodnie z przepisami ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych upływa termin złożenia informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych albo deklaracji na podatek od nieruchomości, związanych z tą
pomocą.

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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UCHWAŁA NR XVIII/154/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z 12 stycznia 1991 r.,
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza na
wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór formularzy:
1) IN-1Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2) DN-1Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
3) ZN-1/ADane o nieruchomościach - załącznik do deklaracji
(DN-1)
oraz
informacji
(IN-1)
zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
4) ZN-1/BDane o zwolnieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości - załącznik do deklaracji (DN-1) oraz
informacji (IN-1) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
uchwały.
6846

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/229/2007 Rady
Miasta Nowego Sącza z 27 listopada 2007 r. w sprawie:
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2007 r., Nr 919, poz. 6264; Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 92, poz.
757).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy
Wituszyński
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42702 –

Poz. 6846
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/154/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
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Poz. 6846
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/154/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
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Poz. 6846
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/154/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/154/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XVIII/155/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków 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
ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się wysokość następujących stawek podatku od jednego środka transportowego:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 480, 00z ł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -660, 00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -720, 00 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia według stawek określonych wzałączniku Nr 1do niniejszej uchwały;
3) od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600,00 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720, 00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 960, 00 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według
stawek określonych wzałączniku Nr 2do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.
8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego) - 300, 00 zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.
8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek
określonych w załączniku Nr 3do niniejszej
uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 600, 00 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.320, 00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc Uchwała Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. Nr 789, poz. 6269).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/155/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWY SĄCZ
od pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)

WYSOKOŚĆ STAWKI PODATKOWEJ OD 1 POJAZDU
[w zł]
Zawieszenie osi
Inne systemy
pneumatyczne
zawieszenia osi
lub uznane za
równoważne

1. Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:
1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 14 ton

1.2

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1.3

nie mniej niż 15 ton i więcej

612,00

972,00

672,00

1.098,00

732,00

1.320,00

792,00

972,00

912,00

1.092,00

1.092,00

1.656,00

1.212,00

1.680,00

696,00

1.212,00

1.092,00

1.752,00

1.740,00

2.580,00

1.752,00

2.592,00

2. Samochód ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:
2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton

2.2

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 23 ton

2.3

nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton

2.4

nie mniej niż 25 ton i więcej

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

3.2

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton

3.3

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

3.4

nie mniej niż 31 ton i więcej

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/155/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWY SĄCZ
od pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt. 4 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.)

L.p.

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

WYSOKOŚĆ STAWKI PODATKOWEJ OD 1 POJAZDU
[w zł]

Zawieszenie
osi
pneumatyczne
lub uznane za
równoważne
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 25 ton

1.2

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1.3

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie

1.4

powyżej 36 ton

Inne systemy
zawieszenia
osi

408,00

1.464,00

660,00

1.800,00

1.500,00

2.052,00

1.524,00

2.064,00

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

2.2

powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton

2.3

nie mniej niż 40 ton i więcej

1.368,00

1.824,00

1.728,00

2.400,00

1.824,00

2.688,00
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/155/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWY SĄCZ
od naczep i przyczep okreņlonych w art. 8 pkt. 6 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.)

L.p.

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

WYSOKOŚĆ STAWKI PODATKOWEJ OD 1 POJAZDU
[w zł]
Zawieszenie
osi
pneumatyczne
lub uznane za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

372,00

432,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
1.2
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nie mniej niż 25 ton i więcej

492,00

600,00

552,00

732,00

900,00

1.368,00

1.212,00

1.800,00

732,00

1.032,00

996,00

1.368,00

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 do 36 ton włącznie

2.3

powyżej 36 ton

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
6847

6848
6848

UCHWAŁA NR XVIII/156/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wzorów formularzy na podatek rolny i leņny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz
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.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularzy:
1) Deklaracja na podatek rolny -załącznik Nr 1 niniejszej
uchwały,
2) Deklaracja na podatek leśny -załącznik Nr 2 niniejszej
uchwały
3) Informacja o gruntach na podatek rolny -załącznik
Nr 3 niniejszej uchwały;
4) Informacja o lasach -załącznik Nr 4 niniejszej uchwały;
6848

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/229/2007 Rady
Miasta Nowego Sącza z 27 listopada 2007 r., w sprawie:
określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2007 r. Nr 919, poz. 6264; Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 92, poz. 757).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/156/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 3
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Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XVIII/159/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany statutu Ņrodowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.
2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta
Miasta Nowego Sącza Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się statut Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej
159A, nadając mu brzmienie określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/377/2008 Rady
Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r.,
Załącznik
do uchwały Nr XVIII/159/2011
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 listopada 2011 r.
STATUT
Ņrodowiskowego Domu Samopomocy
w Nowym Sączu
Pobyt dzienny typ A i B
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu, zwany dalej „Domem”
lub „ŚDS”, jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, typ A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych
oraz upośledzonych umysłowo.
ŚDS działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze
zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
2) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535
ze. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej
ustawy;
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
Nr 238 poz. 1586);
4) Zarządzenia
Wojewody
Małopolskiego
Nr 213/2000 z dnia 11.08.2000 r., dla powiatu
grodzkiego Nowy Sącz;
5) Uchwały Nr XXXIII/333/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 października 2000 r., w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i zatwierdzenia statutu;
6) Niniejszego statutu i innych obowiązujących
przepisów prawa.

w sprawie: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Nawojowska 159A w Nowym
Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 30.10.2008 r., Nr 679,
poz. 4703).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński

§ 2.
1. Siedzibą Domu jest budynek Środowiskowego
Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159A
w Nowym Sączu.
2. Dom przeznaczony jest dla 55 osób przewlekle
psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego.
3. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zakresie działania ponadgminnym podległą Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
4. Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu
sprawuje Wojewoda.
5. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie
decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta
Nowego Sącza, w porozumieniu z Dyrektorem
Domu.
6. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby zainteresowanej uczestnictwem lub jej opiekuna prawnego.
§ 3. 1. Celem działania Domu są zadania:
1) organizowanie
pobytu
uczestników
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań oraz poziomu wydolności psychofizycznej.
2) stworzenie warunków stymulujących korzystne zmiany funkcjonowania psychospołecznego poprzez zróżnicowane formy terapii
proponowane uczestnikom mające na celu:
a)
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania we własnym środowisku rodzinno - społecznym,
b)
rozwijanie zainteresowań kulturalnych,
artystycznych, edukacyjnych oraz innych wyższych potrzeb intelektualnych,
c)
rozwijanie dobrych relacji interpersonalnych i budowanie trwalszych więzi

Dziennik Urzędowy
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3)

4)
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społecznych, prowadzących do integracji i reintegracji społecznej,
d)
wzmacnianie mechanizmów adaptacyjno - kompensacyjnych,
e)
poprawę ogólnego stanu zdrowia, w
tym zmniejszenie poziomu zakłóceń w
stanie psychicznym oraz skrócenie czasu ich trwania.
nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem
rodzinnym i opiekunami oraz udzielanie im
wsparcia.
nawiązywanie kontaktów i współpracy ze
społecznością lokalną.

§ 4.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia
Uczestnikom:
a) udział w zajęciach terapeutyczno - rehabilitacyjnych w dni robocze od poniedziałku do piątku
przez 8 godzin dziennie od 8:00 - 16:00;
b) realizowanie zadań i indywidualnych programów wspierająco - aktywizujących zgodnie z
Programem Działalności Domu i Planem Pracy
Domu na każdy rok;
c) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu;
d) możliwość spożycia ciepłego posiłku.
2. Uczestnicy Domu korzystają z:
a) sali terapii zajęciowej;
b) pracowni komputerowej (spełniającej jednocześnie funkcję sali terapii osób z dysfunkcją
wzroku);
c) pracowni higieny i kosmetyki wraz z sanitariatami;
d) gabinetu indywidualnej terapii psychologicznej;
e) gabinetu I pomocy przedmedycznej i fizjoterapii;
f) świetlicy i miejsc wypoczynkowych;
g) sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej;
h) kuchni spełniającej jednocześnie funkcję pracowni kulinarnej i jadalni;
i) szatni;
j) pomieszczenia technicznego;
k) ogrodu i urządzeń małej architektury.
§ 5. Funkcjonowanie Uczestników zajęć terapeutycznych w ŚDS regulują:
a) Karta Praw i Obowiązków Uczestnika;
b) Procedury Funkcjonowania Użytkowników
(Uczestników) w ŚDS.
§ 6. Realizując swoje zadania Dom współdziała z:
1) organami samorządu terytorialnego;
2) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
3) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym
centrum pomocy rodzinie;
4) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem
psychiatrycznym, lekarzami leczącymi i innymi
zakładami opieki zdrowotnej;
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5)
6)
7)
8)

urzędami pracy;
organizacjami pozarządowymi;
kościołami i związkami wyznaniowymi;
ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno rozrywkowymi;
9) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami
świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami
socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
10) innymi osobami lub podmiotami działającymi na
rzecz integracji społecznej uczestników.
§ 7.
1. Domem kieruje Dyrektor Domu zatrudniany przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt
działalności jednostki.
3. Dyrektor na czas nieobecności jako zastępcę wyznacza Głównego Księgowego lub innego pracownika.
4. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich
pracowników.
5. Zasady wypełniania obowiązków służbowych przez
pracowników regulują akty prawa wewnętrznego
w postaci:
a) Regulaminu Pracy,
b) Kodeksu Etyki Pracownika ŚDS,
c) Regulaminu Wynagradzania,
d) Procedur dotyczących Ochrony Danych Osobowych,
e) Instrukcji Kancelaryjnej opracowanej dla ŚDS.
6. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
7. Dom prowadzi działalność w ramach jednostkowego planu dochodów i wydatków opracowanego
przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej.
§ 8.
1. W Domu tworzone są następujące stanowiska pracy:
A.) Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy.
B.) Dział Administracyjno - Finansowy:
1) Główny Księgowy,
2) Stanowisko ds. administracyjno - finansowych,
3) Kierowca / pracownik gospodarczy
Działem kieruje Główny Księgowy.
C.) Dział
Terapeutyczno
Rehabilitacyjny
w skład którego mogą wchodzić następujące
stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego;
2) psycholog;
3) psychiatra - konsultant;
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4) instruktor terapii zajęciowej;
5) terapeuta zajęciowy;
6) muzykoterapeuta;
7) instruktor ds. kulturalno - oświatowych;
8) rehabilitant;
9) pracownik socjalny;
10) pielęgniarka;
11) opiekun.
2. Dyrektor tworzy stanowiska pracy niezbędne do
realizacji zadań Domu, może też tworzyć inne (niż
wymienione w pkt. B-2), B-3) i C ) w zależności od
potrzeb jednostki.

Poz. 6849,6850

§ 9. Treść Statutu Dyrektor podaje do wiadomości
wszystkim Uczestnikom i pracownikom Domu.
§ 10. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla
jego ustanowienia.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Wituszyński

6849

6850
6850

UCHWAŁA NR XVIII/160/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: przekształcenia Oņrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Oņrodek Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu.
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i,
art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. i,
w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek
Prezydenta Miasta postanawia, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r., przekształca się
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Nowym Sączu
w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, stanowiący nową jednostkę budżetową Miasta
Nowego Sącza.
§ 2. Ośrodkowi Wsparcia i Terapii Rodzin
w Nowym Sączu nadaje się statut uwzględniający
przepisy
ustawy
z dnia
9 czerwca
2011
r.,
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887), w brzmieniu jak
w załączniku.

§ 3.
1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym
Sączu.
2. Majątek Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
w Nowym Sączu staje się z dniem 1 stycznia 2012
roku majątkiem Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
w Nowym Sączu
3. Pracownicy Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
w Nowym Sączu z dniem 1 stycznia 2012 roku stają się pracownikami Ośrodka Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik
do uchwały Nr XVIII/160/2011
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 listopada 2011 r.
STATUT

Poz. 6850
a także świadczenie usług o charakterze wspierającym tj.: poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne i prawne oraz terapia długo i krótkoterminowa rodzin zamieszkujących na obszarze Miasta
Nowego Sącza, a w szczególności:
1)

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka;

2)

kwalifikowanie kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego
domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinie o spełnianiu
warunków i oceny predyspozycji do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;

Oņrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym
Sączu działa na podstawie następujących aktów
prawnych:
1.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.).

3)

2.

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.).

organizowanie szkoleń dla kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

4)

3.

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.
1362, z późn zm.).

4.

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).

organizowanie szkoleń dla kandydatów do
pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń
oraz opinii dotyczących predyspozycji do
pełnienia funkcji dyrektora lub wychowawcy
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego;

5.

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U, Nr 149, poz. 887).

5)

6.

Postanowień niniejszego statutu.

zapewnienie rodzicom zastępczym i osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka specjalistycznych szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz doskonalenie
wiadomości i umiejętności - adekwatnie do
potrzeb;

6)

zapewnienie pomocy i wsparcia osobom
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia
oraz rodzin pomocowych;

7)

organizowanie dla rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8)

współpraca ze środowiskiem lokalnym,
w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, sądami
i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi,
podmiotami
leczniczymi,
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

9)

prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich
dzieci biologicznych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

§ 2.
1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz.
2. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin jest jednostką
budżetową finansowaną przez budżet miasta Nowego Sącza, prowadzącą gospodarkę finansową
według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.
3. Siedzibą Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin jest
lokal przy Placu Kolegiackim 2 w Nowym Sączu.
4. Nazwa jednostki brzmi: Ośrodek Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu.
II. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA
OŅRODKA WSPARCIA I TERAPII RODZIN
§ 3.
1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu prowadzi działalność o charakterze diagnostyczno - konsultacyjnym i terapeutycznym.
2. Celem działalnoņci jest organizowanie sprawnie
działającego systemu rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie miasta Nowego Sącza.
3. Zakres działań obejmuje pozyskiwanie, diagnozowanie szkolenie i kwalifikowanie kandydatów
zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

10) zapewnienie pomocy prawnej osobom
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) prowadzenie działalności diagnostycznokonsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, a także szkolenie i zapewnie-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42727 –

Poz. 6850

nie
wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego osobom sprawującym rodzinną
pieczę zastępczą oraz rodzicom biologicznym
dzieci objętych tą pieczą;

a) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym
i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

12) prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz analiza warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

b) Przygotowanie - we współpracy z asystentem rodziny, rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka - planu pomocy dziecku,
c) Pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym
rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu
i utrzymywaniu wzajemnych kontaktów,
d) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz
prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
13) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które
ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku
wypalenia zawodowego;

e) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających,

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w instytucjonalnej
pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka oraz dokonywanie
okresowej oceny rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej
im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy
(z zachowaniem przepisów art. 128 - 134
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

g) Udział w zespole do spraw okresowej oceny
sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego oraz miejskiej placówce opiekuńczo - wychowawczej.

15) przedstawianie staroście i radzie miasta corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie
może sprawować opieki, w szczególności
z powodów zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

f) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

§ 5.
1. Działalność Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
w Nowym Sączu prowadzona jest na podstawie
rocznego planu finansowego opracowanego
w oparciu o uchwałę budżetową Rady Miasta
Nowego Sącza i zatwierdzonego przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza.
2. Księgowość prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 6.
1. Działalnością Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
kieruje dyrektor.

18) Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym
Sączu udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

2. Dyrektor organizuje działalność Ośrodka, odpowiada za całokształt prowadzonych działań i reprezentuje go na zewnątrz.

19) Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym
Sączu prowadzi poradnictwo, mediacje oraz
terapię dla rodzin (lub członków rodzin) naturalnych zagrożonych rozpadem więzi rodzinnych i umieszczeniem dzieci poza środowiskiem tej rodziny.

4. Prezydent Miasta Nowego Sącza jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora.

§ 4.
1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zatrudnia koordynatorów pieczy zastępczej,
którzy obejmują opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
2. Do zadań koordynatora pieczy zastępczej należy
w szczególności:

3. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Nowego
Sącza.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje
wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy
wobec pracowników Ośrodka Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu.
§ 7. Szczegółową organizację Ośrodka Wsparcia
i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, a także zakres jego
działalności określa Regulamin Organizacyjny opra-
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cowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Poz. 6850,6851
nymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Małopolski.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŅCIĄ OŅRODKA

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie
właściwym dla jego nadania.

§ 8.
1. Nadzór organizacyjny nad działalnością Ośrodka
Wsparcia i Terapii Rodzin sprawuje Prezydent
Miasta Nowego Sącza.

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Ośrodka, w tym, nad jakością świadczonych usług, dla
których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nadzór nad
zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaga6850

6851
6851

UCHWAŁA NR XVIII/166/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r,. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada
Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta,
jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej
uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta,
jak w załączniku Nr 2, część I do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta,
jak w załączniku Nr 2, część II do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę
3 585 924,05 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
§ 3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie
19 139 976,- zł.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające
z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do
uchwały niniejszej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz
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Poz. 6851
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/166/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

Czĉņć I.
Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)
Dział
756

801

852

853

Treņć
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§
2680)
Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Oņwiata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
w tym:

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie

173 886,00

173 886,00

173 886,00

173 886,00
173 886,00

173 886,00
256 005,00
255 706,00

459 311,00
459 311,00

150,00
66 984,00

22 913,00

24 852,00

415 186,00

6 620,00

58 237,00

1 300,00
600,00
19 312,00

98 863,00
299,00
299,00
44 165,00
9 665,00
1 524,00
8 141,00
34 500,00

34 500,00
75 018,00
75 018,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

854
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Poz. 6851

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
(§ 2007,§ 2009)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Razem:
Ogółem zmniejszenie dochodów:

75 018,00
1 392,00
1 392,00
1 392,00
550 466,00
x

633 197,00
82 731,00

Czĉņć II
Zmiany w budżecie po stronie przychodów

§
950
952

Treņć
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Zwiĉkszenie
3 585 924,05
19 139 976,00

Razem:
Ogółem zwiĉkszenie przychodów:

22 725 900,05
22 725 900,05

(w zł.)
Zmniejszenie

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/166/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

Czĉņć I.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział
600

Rozdz.
60016

700
70005

750
75023

754
75411

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiĉkszenie
19 380,00
19 380,00
19 380,00
19 380,00
35 000,00
35 000,00

(w zł.)
Zmniejszenie

19 380,00
19 380,00
19 380,00
19 380,00

35 000,00
35 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

801
80101

80102

80103

80104

80110

80111

80120

80123

80130
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Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Gimnazja specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Licea profilowane
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

Poz. 6851
300 000,00

300 000,00

300 000,00
5 511 672,00
894 638,00
854 638,00

300 000,00
646 009,00
12 000,00
12 000,00

854 638,00
833 278,00
21 360,00
12 000,00
40 000,00
40 000,00
460 260,00
460 260,00
460 260,00
460 260,00
14 000,00
14 000,00

14 000,00
14 000,00

14 000,00
300 000,00
300 000,00

14 000,00
680 026,00
680 026,00

300 000,00
200 000,00
200 000,00

680 026,00
680 026,00
200 000,00
183 000,00
183 000,00
183 000,00
183 000,00
1 376 880,00
1 376 880,00

98 311,00
98 311,00

1 376 880,00
1 371 880,00
5 000,00
79 000,00
19 311,00
21 698,00
21 698,00
21 698,00
1 390 421,00
1 390 421,00
1 368 723,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

80134

80140

80195

851
85154

852
85201

85202

85203

85204
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 6851

1 368 723,00
21 698,00
262 400,00
262 400,00
262 400,00
262 400,00
193 110,00
193 110,00
193 110,00
193 110,00
56 937,00
56 937,00
8 301,00
8 301,00
48 636,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00
76 165,00
1 524,00
1 524,00

30 000,00
10 000,00
830 330,00
50 000,00
50 000,00

1 524,00
1 524,00
60 500,00

50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

60 500,00
60 500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

85212

85219

85278

853
85333

85395

854
85402

85403

85410

900
90005

90015
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
w tym:

Poz. 6851

550 000,00
550 000,00
550 000,00
70 330,00
70 330,00
70 330,00
70 330,00
8 141,00
8 141,00
8 141,00
8 141,00
91 518,00
16 500,00

16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00

16 500,00
16 500,00
75 018,00
75 018,00

75 018,00
495 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
340 000,00
300 000,00
300 000,00
40 000,00

393 143,00
393 143,00
393 143,00

40 000,00
616 465,95
393 143,00
393 143,00

393 143,00

393 143,00

393 143,00

393 143,00
223 322,95
223 322,95

Dziennik Urzędowy
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921
92109

926
92605
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie wydatków:

Poz. 6851
223 322,95
223 322,95
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
22 705,00
22 705,00
16 699,00

67 705,00
67 705,00
22 592,00

16 699,00

21 592,00

6 006,00

12 699,00
8 893,00
1 000,00
45 113,00

6 006,00

45 113,00

6 534 583,00
3 503 193,05

3 031 389,95
x

16 699,00

Czĉņć II.
Zmiany w budżecie po stronie rozchodów
(w zł.)
§
992

Treņć
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Razem:

Zwiĉkszenie
19 139 976,00
19 139 976,00

Zmniejszenie

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/166/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011"
(w zł.)
Lp.

1.

4.

5.

1.

Nazwa
600 - Transport i łącznoņć
60016 - Drogi publiczne gminne
Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Narutowicza 6 na potrzeby najmu
750 - Administracja publiczna
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 19
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zwiĉkszenie
19 380,00
19 380,00
19 380,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
300 000,00
300 000,00

Zmniejszenie

300 000,00
300 000,00
300 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

1.

8.

6.
7.
8.

1.

1.

1.

1.
1.

1.
3.

5.
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Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na
budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Sączu
801 - Oņwiata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych Nr 1
852 - Pomoc społeczna
85202 - Domy pomocy społecznej
Zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159
Zakup i wymiana kotła w kuchni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska
159
Zakup wanny dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 - Powiatowe urzędy pracy
Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 w tym: utworzenie centrum
aktywizacji zawodowej (CAZ)
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu
85410 - Internaty i bursy szkolne
Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr
1 przy ul. Długosza 17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej w Nowym Sączu
Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy
ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu
926 - Kultura fizyczna
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Roboty budowlano - modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi
MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do
utrzymania obiektów sportowych
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna
trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w
Nowym Sączu - oświetlenie boiska
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie wydatków majątkowych:

Poz. 6851

300 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
60 500,00
60 500,00
34 500,00
16 000,00
10 000,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
65 000,00
25 000,00
25 000,00
40 000,00

393 143,00
393 143,00

40 000,00
393 143,00
393 143,00
393 143,00

393 143,00
6 006,00
6 006,00

45 113,00
45 113,00

6 006,00
113,00

45 000,00
895 529,00
92 273,00

803 256,00
x

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6851
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/166/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)
1. Dotacje celowe
w tym:
Dział
801
Rozdział

80103

§
Rozdział

80104

2310

§

2310

Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Dotacje podmiotowe
w tym:
Dział
Rozdział
§

Zwiĉkszenia
34 000,00
14 000,00

Zmniejszenia
14 000,00
14 000,00

14 000,00

14 000,00
14 000,00

14 000,00
14 000,00

14 000,00
20 000,00

921
92109
2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2. Dotacje podmiotowe
w tym:
Dział
801
Oświata i wychowanie
Rozdział
80101
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty
Rozdział
80104
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty
Rozdział
80110
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty
Rozdział
80120
Licea ogólnokształcące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty
Rozdział
80123
Licea profilowane
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty
Rozdział
80130
Szkoły zawodowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty
Dział
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział
85402
Specjalne ośrodki wychowawcze
Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie§
2540 publicznej jednostki systemu oświaty

20 000,00
20 000,00
20 000,00

21 698,00
21 698,00

1 042 698,00
1 042 698,00

21 698,00

612 698,00
12 000,00
12 000,00
300 000,00
300 000,00
200 000,00
200 000,00
79 000,00
79 000,00
21 698,00
21 698,00

21 698,00
21 698,00
430 000,00
130 000,00
130 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
Rozdział
§

85410
2540
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Internaty i bursy szkolne
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE
Z BUDŻETU MIASTA
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE:

Poz. 6851
300 000,00
300 000,00
55 698,00
x

1 056 698,00
1 001 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/166/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zmiany w Tabeli nr 5 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki na realizacjĉ zadań okreņlonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w roku 2011"
2. Wydatki
Zmniejszenia
Dział
851

Rozdział
85154

Nazwa
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa
4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa
oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych
7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym
i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej
8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości art. 24 i art. 25
Razem:

Zwiĉkszenia
40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00
8 000,00

40 000,00
27 000,00

40 000,00

5 000,00
40 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42738 –

Poz. 6851,6852,6853
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/166/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 listopada 2011 r.

Zmiany w Tabeli nr 6 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu opłat i kar pieniĉżnych za korzystanie ze ņrodowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie
ochrony ņrodowiska w roku 2011"

2. Wydatki
(w zł.)
Dział
900

Rozdz.
90005

Treņć
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1. Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu
Razem:
Ogółem zmniejszenie:

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie
393 143,00
393 143,00
393 143,00
393 143,00
393 143,00

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz
6851

6852
6852

UCHWAŁA NR XIII/66/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn.zm.) i art.24 ust.1 i 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ) – Rada Gminy Poronin
uchwala, co następuje:
§ 1.

darki Komunalnej w Poroninie do 1 m3 dostarczonej
wody w wysokości 0,41 zł.
§ 3.
1. Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku.
2. Dopłata obowiązuje na czas uchwalenia taryfy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.

1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę w wysokości 2,65 zł za 1 m3 dostarczanej
wody.

§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie
ogłosi taryfy w miejscowej prasie lokalnej w terminie
7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

2. Ceny określone w ust.1 są cenami netto płaconymi
przez odbiorców, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej wysokości.

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

§ 2. Ustala się dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Zakład Gospo6852

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42739 –

Poz. 6853

6853
6853

UCHWAŁA NR XIII/72/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin
w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Poronin
Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i 2,ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (tj. Dz.U.z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn.
zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2 pkt 3,
art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin
w latach 2011 – 2015” w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Poronin w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 4. Tracą moc uchwały:
1) Nr XLI/216/2006 Rady Gminy Poronin z dnia
21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2006 - 2010
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin,
2) Nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Poronin z dnia
29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLI/216/2006 Rady Gminy Poronin z dnia
21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2006 - 2010
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42740 –

Poz. 6853
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6853

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42742 –

Poz. 6853
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42743 –

Poz. 6853

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42744 –

Poz. 6853,6854

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
6853

6854
6854

UCHWAŁA NR XIII/79/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 i art.
237 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze
zm.)- Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2011
o kwotę 50.188,00 zł w tym;
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
50.188,00 zł,- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2011
o kwotę 50.188,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących
o kwotę 21.488,00 zł - z czego zmniejszenie
planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 9.406,00 zł – w tym:
a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.300,00 zł,

b) zmniejszenie planu na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych o kwotę 12.706,00 zł,
2) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 30.894,00 zł
4) zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 28.700,00 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
28.700,00 zł,w tym zmniejszenie na programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 zmniejszenie
o kwotę 40.000,00 zł– jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1
niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w tabeli –
plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawamijak w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy
Ropa przedstawia się następująco;
1. Dochody -21.131.833,43w tym;
a) dochody bieżące -15.261.451,43
b) dochody majątkowe – 5.870.382,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42745 –

2. Wydatki - 24.445.901,12w tym;
a) wydatki bieżące – 14.767.548,93
b) wydatki majątkowe – 9.678.352,19
3. Przychody – 3.724.667,69
4. Rozchody - 410.600,00
5. Deficyt - 3.314.067,69
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ropa.

Poz. 6854
§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42746 –

Poz. 6854

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/79/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42747 –

Poz. 6854

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42748 –

Poz. 6854

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6854
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/79/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6854

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6854

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6854

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6854

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/79/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.
ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK
L.p

Dział
1
1.

Rozdz
2
600

3
60078

2.

801
80101

3.

900
90015

4.

926
92678

Nazwa – treņć
4
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
w tym:
b)wydatki majątkowe
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym;
- projekt wykonawczy
instalacji hydrantowej
w budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Ropie
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym;
- w tym:
- Montaż oświetlenia przy
drodze powiatowej RopaWysowa
w tym;
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
Kultura fizyczna
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym;
- odbudowa bieżni wokół
stadionu sportowego
w miejscowości Ropakosztorys inwestorski.

RAZEM
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
w tym zmniejszenie planu na - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Kwota
zwiĉkszenia
5
65.000
65.000

Kwota
zmniejszenia
6

65.000
2.500
2.500
2.500
2.500

40.000
40.000
40.000

40.000

40.000
1.200
1.200

1.200
68.700
28.700

40.000

40.000,,00

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6854,6855
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/79/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone gminie ustawami.

Dział

1
852

Rozdział

§

Nazwa

2

3

4
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,
świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne,
świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:

85212

2010

85212

Dochody
zwiĉkszenie
5
20.894,00
20.894,00

zmniejszenie
6

Wydatki
zwiĉkszenie
6
20.894,00

zmniejszenie
8

20.894,00

20.894,00

20.894,00

4) świadczenia na rzecz
osób fizycznych

20.894,00

RAZEM

20.894,00

20.894,00

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

6854

6855
6855

UCHWAŁA NR XIII/80/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie gminy Ropa.
Na podstawie art.18.ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r.Nr 95, poz. 613 ze zm.),
w związku
z obwieszczeniem
Ministra
Finansów
z dnia25października 2011r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42755 –

(M. P. Nr 95 , poz. 961) Rada Gminy uchwala, co nastĉpuje:

4) związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,45 złod 1 m2powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –4,15zł od
1 m2powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem pkt 6.
6) wykorzystywanych na cele letniskowe –7,10zł od
1 m2powierzchni użytkowej,

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków –0,70 złod
1 m2powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,33 złod 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,18
złod 1 m2powierzchni.
2. Od budynków lub ich czĉņci:
1) mieszkalnych –0,45 złod 1 m2powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –16,00 złod 1 m2powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym –8,00 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

Poz. 6855,6856

3. Od budowli–2 %wartości określonej na podstawie art.
4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 –7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/291/10 Rady Gminy
w Ropie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Ropa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 618,
poz 4957).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

6855

6856
6856

UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. Nr 95 , poz. 961)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P.
Nr 95, poz. 962). Rada Gminy w Ropie uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/203/09 Rady
Gminy Ropa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 792,
poz. 6297)
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42756 –

Poz. 6856
Załącznik
do uchwały nr XIII/81/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42757 –

Poz. 6856

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42758 –

Poz. 6856,6857

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XIII/82/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ,
w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42759 –

1984r. o podatku rolnym (t. j. 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. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy:
1) informacja o gruntach, lasach i nieruchomościach
(IN) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN), stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały.
3) deklaracja na podatek rolny (DR), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4) deklaracja na podatek leśny (DL), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Poz. 6857

§ 2. Traci moc uchwała nr II/12/02 Rady Gminy
w Ropie z dnia 9 grudnia 2002r, w sprawie ustalenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 317, poz. 4412).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ropa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42760 –

Poz. 6857
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/82/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6857

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42762 –

Poz. 6857

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42763 –

Poz. 6857
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/82/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6857

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6857

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42766 –

Poz. 6857
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/82/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42767 –

Poz. 6857

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6857

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42769 –

Poz. 6857

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6857

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42771 –

Poz. 6857
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/82/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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Poz. 6857

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42773 –

Poz. 6857,6858,6859,6860
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UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z e zm.) , art. 19 pkt.
1 lit. ai pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych( t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Ropa uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej
obowiązującą na terenie Gminy Ropa w wysokości
10,00 zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.

3) Teresie Bochniak na terenie wsi Klimkówka
2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust.1 za pobór opłaty targowej w wysokości
30 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają
ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy .
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/146/09 Rady Gminy Ropa z 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 98, poz.703).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

1. Pobór opłaty targowej powierza się :
1) Marii Białoń na terenie wsi Ropa,
2) Tadeuszowi Bobola na terenie wsi Łosie,

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XIII/84/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne ņwiadczone
na terenie Gminy Ropa.
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.) i art. 6 ust. 2ustawy
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 Ropa uchwala, co następuje:

2) w § 2 ust. 1 kwotę „2,10 zł” zastępuje się kwotą „2,50
zł”.

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/08 z dnia 20 listopada
2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/204/09 z dnia
26 listopada 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XLII/293/10
z dnia 28 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia i ma zastosowaniedo opłat od 2012 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła

1) w § 1 pkt a) kwotę „60 zł” zastępuje się kwotą „65 zł”,
6859
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UCHWAŁA NR XIII/85/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty za odprowadzanie ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własnoņć Gminy Ropa .
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 zaopatrze-

niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy
Ropa uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42774 –

§ 1.
1. Ustala się opłatę za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Ropa:
a) dla gospodarstw domowych w wysokości 3,5 zł/m3,
b) dla pozostałych podmiotów w wysokości 5,00
zł/m3.
2. Do kwot wymienionych w ust. 1 doliczony zostanie
podatek VAT w ustawowej wysokości.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Poz. 6860,6861,6862

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy
w Ropie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty
za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
stanowiących własność Gminy Ropa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 830, poz.6114).
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XII/90/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, StryszawaStachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głĉbinowych należących do Urzĉdu Gminy Stryszawa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się opłatę za pobór wody za 1 m3
w wysokości 3,20 zł. brutto.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/335/10 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 26 października 2010 roku w sprawie
określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa -Kotliki, Stryszawa Siwcówka, Stryszawa-Stachówka
i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych
należących do Urzędu Gminy Stryszawa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od dnia 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
6861
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UCHWAŁA NR XII/91/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystoņci stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa
w roku 2012
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 oraz art. 18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.)
oraz art. 6 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach
(tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz 2008 póź. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustala się stawki za usuwanie i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych stałych:
a) od gospodarstw domowych w wysokości 3,10 zł.
brutto / sł.: trzy złote 10/100/ od osoby miesięcznie,
przy czym zwalnia się z opłat trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia;
b) od budynków letniskowych w wysokości 95 zł. brutto / sł.: dziewięćdziesiąt pięć złotych/ rocznie.
2. Zwalnia się obiekty użyteczności publicznej z opłaty
za wywóz nieczystości stałych.
6862

§ 2. Opłaty dokonywane mogą być w banku lub
u sołtysa wraz z wnoszeniem podatku rolnego od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/334/10 z dnia
26 października 2010 roku w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42775 –
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UCHWAŁA NR XII/92/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ņcieków do gminnej kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się opłatę za odprowadzanie na terenie
Gminy Stryszawa ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej za 1 m3 w wysokości 5,10 zł. brutto.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
6863
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UCHWAŁA NR XII/96/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
zamieszkałych na terenie Gminy Stryszawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r.
Dz. U. Nr.142 poz.1591 z późn zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Stryszawa uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stryszawa – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/195/2005 z dnia
17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42776 –

Załącznik
do uchwały Nr XII/96/11
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 25 listopada 2011 r.
REGULAMIN UDZIELENIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA
I. POSTANOWIENIA WSTĈPNE
§ 1. Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, formy
pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń, tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń.
§ 2.
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną, są:
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć
miesięczną
wysokość
dochodu
na
osobę
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.),
2) kwocie zasiłku rodzinnego- należy przez to rozumieć kwotę , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2(t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne
i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne
nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych ,
4) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków
obcych, kolegia pracowników służb społecznych
oraz
niepubliczne
kolegia
nauczycielskie
i nauczycielskie kolegia języków obcych,
5) oņrodku – należy przez to rozumieć publiczne
i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16
ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające
dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego.
3. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust.2 pkt.1,
jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust.313 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r.Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielonej niniejszym regulaminem.
II. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY
MATERIALNEJ
§ 3. Uprawnionymi do otrzymania stypendium
szkolnego są:
1.

uczniowie szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów

Poz. 6864

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których
mowa w art.16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,
a także dzieci i młodzież upośledzona umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniowie szkół niepublicznych, nie posiadający
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki,
4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.
§ 4. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 3 znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
III. WARUNKI OTRZYMANIA
POMOCY MATERIALNEJ
§ 5.
1) Pomoc materialną może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie ,
niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania ,
rodzina jest niepełna,
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2) Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust.1
uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.
§ 6.
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na
okres nie dłuższy niż od października do czerwca
w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium szkolne może być realizowane jednorazowo lub w okresach innych niż miesięczne, z tym, że
wartość stypendium szkolnego, w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej
wysokości, a w przypadku słuchaczy Kolegiów
osiemnastokrotności
miesięcznego
stypendium
szkolnego w pełnej wysokości.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42777 –

§ 7.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym
w szczególności z powodu:
-

śmierci, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby
jednego lub obojga rodziców;
utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny ucznia;
ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 8.
1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szklonego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych(t. j. Dz. U. z 24 lipca
2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm),a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych osiemnastokrotności kwoty,
o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 24 lipca 2006r.Nr 139 poz. 992 z późn.
zm).
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- zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania
fizycznego, w tym: m.in. koszulki spodenki, bluzy
i spodnie sportowe, dres, obuwie sportowe ,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb
społecznych,
d) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający
stypendium (Wójt) uzna, że udzielenie stypendium
w formach, o których mowa w pkt.(a-c) nie jest
możliwe albo nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub
kliku formach jednocześnie.
§ 10.
1. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze
edukacyjnym, raz w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może
być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
V. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŅWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
§ 11.

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej.

IV. FORMY POMOCY

2. Wójt może uprawnić imiennie pracownika gminnej
jednostki organizacyjnej do przyznania świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 9.
1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności:
- zakup podręczników, lektur, encyklopedii, innych
książek służących pomocą w realizacji procesu
dydaktycznego ,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
- zakup wyposażenia bezpośrednio związanego
z realizacją procesu dydaktycznego, w tym m.in.
zeszytów, długopisów, piórników, plecaków,
tornistrów,

§ 12.
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
-

-

wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, zaopiniowany przez dyrektora szkoły, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb
społecznych lub ośrodka, o którym mowa w §3
pkt.2,
wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w § 3pkt. 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
3. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają
opłacie skarbowej.
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§ 13.
1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym powinien zawierać w szczególności:
-

-

imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
miejsce zamieszkania ucznia,
rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium, zasiłek),
pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. W przypadku ubiegania się o pokrycie
całkowitych lub częściowych kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje
o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,
dane uzasadniające przyznanie świadczenia.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej należy
dołączyć wymagane zaświadczenia o wysokości dochodów bądź oświadczenia własne pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa
się do 15 września danego roku szkolnego dla
uczniów szkół oraz do 15 października danego roku
szkolnego dla słuchaczy kolegiów w Urzędzie Gminy
Stryszawa.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminu, o którym mowa w ust.3.
5. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie
Gminy Stryszawa w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do innych
uprawnionych osób składających wniosek, jak również do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informacje
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie,
przepisów o postanowieniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielenie stypendium socjalnego w całości lub części stanowiłyby dla osoby
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Wójt może odstąpić
od żądania takiego zwrotu.
§ 16.
Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej
określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy
oraz wstrzymania i cofnięcia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
VII. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŅCI POMOCY MATERIALNEJ

§ 14.
1. Pomoc materialna przyznawana w formie pieniężnej,
realizowana jest w kasie Banku Spółdzielczego mającego siedzibę w Urzędzie Gminy lub przelewem na
rachunek bankowy rodziców bądź pełnoletniego
ucznia.
2. Pomoc materialna przyznana w innej formie niż
podana w ust.1, realizowana jest w sposób ustalony
przez Wójta Gminy.
3. Wójt w danym roku szkolnym dokona wyboru formy
pomocy materialnej, jakie zostały przewidziane
w regulaminie.
4. Wójt Gminy Stryszawa w decyzji o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
określi terminy realizacji i rozliczenia wydatków, które
będą przedmiotem refundacji, o których mowa w § 19
pkt.3.
IV. TRYB I SPOSÓB WSTRZYMYWANIA I COFANIA
POMOCY MATERIALNEJ
§ 15.
1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymując stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
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§ 17.
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o której
mowa w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009r.Nr 175 poz.1362 z późn. zm.)
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne ustala się na zasadach określonych w art.8
ust.3-13 ustawy, o której mowa w ust.1 z tym, że do
dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art.90c ust.2 i 3 ustawy
o systemie oświaty.
§ 18.
1.

Maksymalna wysokość stypendium szkolnego(stypendium w pełnej wysokości) nie może przekroczyć miesięcznie 200 % kwoty o której mowa
w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych(t. j. Dz. U. z 2006r.
Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

2. Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe
niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn.
zm.).
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3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.
Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).
4. Wójt ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 1 i 2 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia
i jego rodziny ustalona zgodnie z § 18 ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w §5.
5. Wójt opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę
w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium
z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny
oraz okoliczności o których, mowa w § 5.
6. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego
Wójt, bądź osoba upoważniona przez niego kieruje
się indywidualną ocenę skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady,
o których mowa w pkt.5, mogą być pomocniczo stosownie przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku
szkolnego.
§ 19.
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana
w formie, o której mowa w § 9 ust.1 pkt. A realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana
w formie, o której mowa w § 9 ust.1 pkt. b realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół
uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały
zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w §9
ust.1 pkt.(b-c) może być realizowana także poprzez
zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po
przedstawieniu odpowiednich faktur czy też rachunków potwierdzających poniesione wydatki. Refundacja będzie realizowania, w formie przelewu bankowego dla rodziców bądź pełnoletniego ucznia, słuchacza, ewentualnie wypłaty gotówkowej z kasy
Banku Spółdzielczego z siedzibą w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe warunki, uzyskania pomocy materialnej, zostaną uregulowane w odrębnym zarządzeniu
Wójta.
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4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wypłacone są w kasie Banku
Spółdzielczego lub przelewem bankowym na konto
rodziców lub pełnoletniego ucznia, słuchacza.
5. Przyjmuje się zasadę, że faktury VAT lub rachunki za
zakup przedmiotów wskazanych w §9 pkt.2 przedstawione przez rodziców bądź pełnoletniego ucznia
gminie Stryszawa, do zapłaty winny być regulowane
bezgotówkowo w formie przelewu.
6. Podstawą uzyskania refundacji jest przedłożenie faktury VAT bądź rachunku, którego odbiorcą będzie
Gmina Stryszawa, 34-205- Stryszawa 17, NIP 552-1707-153
VIII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 20.
1. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się
wstecz z wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia organu
przyznającego świadczenia przez organ odwoławczy.
2. Przyznane uczniowi (słuchaczowi) świadczenia pomocy materialnej określone w § 9 zostają zawieszone
z dniem wydania przez dyrektora szkoły (kolegium)
decyzji o skreśleniu z listy uczniów (słuchaczy):
a) Uczeń (słuchacz) traci prawo do zawieszonych
świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez statut szkoły (regulamin kolegium),
b) Jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone świadczenia zostaną wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla uczniów.
3. W okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się
wniosków uczniów (słuchaczy ) o przyznanie innych
świadczeń pomocy materialnej.
§ 21.
Przy określeniu średniego dochodu miesięcznego netto przypadającego na jednego członka rodziny
należy wykazać kwotę, wyrażoną w pełnych złotych, bez
groszy wyliczoną na podstawie przedstawionych dokumentów.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień
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UCHWAŁA NR XII/82/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą
jest Burmistrz Wojnicza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 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. )
oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.

115, z późn. zm. ), Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała ustala stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych w granicach administracyj-
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nych Gminy Wojnicz, dla których zarządcą jest Burmistrz
Wojnicza, w celu:

tego rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1
pkt. 2, w wysokości 25,00 złotych.

1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg,

2. Stawkę opłaty rocznej, o jakiej mowa w ust. 1, dla
urządzeń umieszczonych na obiekcie mostowym lub
tunelu, ustala się w wysokości 100,00 złotych.

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

§ 4. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia
pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości, w wysokości
2,00 złotych,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości, w wysokości 4,00 złotych,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni, w wysokości 6,00 złotych.
2. Za zajęcie 1m2 powierzchni poboczy, chodników,
placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, ustala się stawkę
opłaty za każdy dzień zajęcia, w wysokości 2,00 złotych.
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów
pasa drogowego (np. zieleniec, rów) ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 w wysokości
0,30 złotych.
4. Przez dzień zajęcia, rozumie się także zajęcie pasa
drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3.

1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego, w wysokości
0,50 złotych,
2. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów, w wysokości 0,50 złotych,
3. za 1 m2 powierzchni reklamy, umieszczonej w pasie
drogowym, w wysokości 2,00 złotych,
4. za 1 m2 powierzchni reklamy (nie przekraczającej
1 m2), umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, położonym
w pasie drogowym, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej, w wysokości 0,80 złotych,
5. za 1 m2 reklamy, umieszczonej w pasie drogowym.
zawierającej wyłącznie informacje o gminie, powiecie
lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp., w wysokości 0,10 złotych.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/170/2004 Rady
Gminy Wojnicz z dnia 6 sierpnia 2004 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 7.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez zaję-
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UCHWAŁA NR XIX/122/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 ze zmianami);
art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Zatorze uchwala:
§ 1.
1. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – jak Tabela
Nr 1
2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

DOCHODY 42 775 632,38 zł.
WYDATKI 51 241 584,53 zł.
§ 2. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Gminy
Zator na 2011r. Nr V/18/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.,
który otrzymuje brzmienie:
1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budżetu
w kwocie
8.465.952,15 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
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1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.340.299,00 zł.,
2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów
wartościowych (emisji obligacji komunalnych)
w kwocie 7.125.653,15 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
9.465.952,15 zł. i rozchody budżetu w kwocie
1.000.000 zł.; – zgodnie z Tabelą Nr 2.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.340.299 zł.
2) emitowanych w roku 2011 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie
zaplanowanego
deficytu
budżetu
w kwocie 7.125.653,15 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie
374.346,85 zł.
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4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągnięcia
zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3,
z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą
przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią
Prognozę Długu
§ 3. Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2011r. Nr V/18/2011 z dnia 25 stycznia
2011r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą
Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIX/122/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zmniejszenia i zwiĉkszenia w planie wydatków
Lp.
1

Dział
150

Rozdział
15011

2

600
60016

3

700
70005

4

750
75095

5

757
75702

6

801
80101

Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
wydatki majątkowe:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1a) na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym na zad. pn.
I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod
SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator oraz w ramach
dofinansowania z programu MRPO
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące:
6) Obsługa długu jst
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące:

Zmniejszenia

Zwiększenia
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

2 629,00
2 629,00
2 629,00
2 629,00
2 629,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
45 150,00
45 150,00
45 150,00
45 150,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2 629,00
2 629,00
2 629,00
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7

900
90002

90004

8

921
92195
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1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań SP Smolice
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność - imprezy gminne
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem

2 629,00
2 629,00

1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
49 074,00

4 295,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
0,00

38 924,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIX/122/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
1. Dochody

42 775 632,38

2. Wydatki

51 241 584,53

3. Deficyt

-8 465 952,15

Razem przychody

9 465 952,15

w tym:
a) emisja obligacji

7 500 000,00

b) pożyczka z BGK

1 340 299,00

b) wolne środki
Razem rozchody
w tym:
b) wykup obligacji serii A2 i A3

625 653,15
1 000 000,00
1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588

– 42783 –

Poz. 6866
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIX/122/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2011r
Lp.
1

Dział
150

Rozdz.
15011

2

600
60013

60016

60078

Nazwa - Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
w tym:
I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski
Zachodniej - Gmina Zator oraz w ramach dofinansowania z programu
MRPO
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - II etap w ramach MRPO
budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn.„Dolina
Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez
zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
zakup gruntów
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wykonanie chodnika z Zatora do Podolsza (50% wkładu Gminy Zator) dotacja celowa na inwestycje (pomoc finansowa i pomoc rzeczowa)
projekt chodnika 130 mb w Podolszu wraz z odwodnieniem
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Projekty:
w tym:
rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice
odwodnienie ul Gimnazjalnej w Podolszu
Palczowice: przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między
drogami gminnymi (obok P.Przejczowskich) śr. sołectwa w Palczowicach
- fundusz sołecki 7.600,00 zł.
koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami (w tym: środki Zarządu
oś. Morysina 13.000 zł.)
przebudowa ul. Parkowej w Zatorze
ul. A.Mickiewicza w Zatorze
ul. L.Palimąki w Zatorze
budowa dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego,
L.Palimąki, M.Kopernika, Bugajskiej
projekt ul.Blich w Zatorze (w tym: środki Zarządu oś.Centrum 6.000 zł.)
droga od ul.Kolejowej w Zatorze w dół do państwa Grodeckich (w tym:
środki oś.Podlipki 15.000 zł.)
budowa obwodnicy m.Zator jako drogi klasy G na odcinku od DK nr 44
do m. Podolsze
układ urbanistyczny
2. Wykonanie:
w tym:
modernizacja ciagu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej
w Zatorze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Odbudowa drogi od trasy Oświęcim do gosp.Podlipki

Kwota
16 940 002,00
16 940 002,00
13 428 838,00

50 000,00
855 400,00

2 605 764,00
3 507 267,00
445 628,00
435 628,00
10 000,00
877 310,00
198 010,00
18 300,00
8 000,00
7 600,00

26 643,00
6 344,00
8 208,00
12 915,00
25 000,00
62 000,00
5 000,00
15 000,00
3 000,00
679 300,00
679 300,00
2 184 329,00
61 550,29
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3

700
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4
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Odbudowa drogi od Wieprzówki w str. Pieli w Rudzach
Odbudowa drogi ul. Dobra w Podolszu
Odbudowa drogi ul. Księcia Wacława w Zatorze
Odbudowa drogi ul. Mieszka Cieszyńskiego w Zatorze
Odbudowa drogi Smolice - Palczowice
Odbudowa drogi ul. Zieonej w Podolszu
II promesa na odbudowę dróg po powodzi z maja 2010r.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
projekt odwodnienia "Podjarki" oraz częściowe wykonanie odwodnienia
- w tym w ramach fudnuszu sołeckiego sołectwa Podolsze 20.000,00 zł.
przebudowa poddasza Szk.w Łowiczkach - środki w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Łowiczki 10.000,00 zł.
budowa placu zabaw przy szkole w Łowiczkach - środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łowiczki 4.000,00 zł.
wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży obok DL w Graboszycach
w tym - środki funduszu sołeckiego sołectwa w Graboszycach 4.500
projekt budowy skwerku i mini placyku zabaw - oś.Królewiec 8.000
zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze,
wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu
w Zatorze" – zadanie współfinansowane w ramach MRPO.
zakup gruntów
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
w tym:
cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” –
projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze
środków EFRR w ramach MRPO
modernizacja c.o. wraz z wymianą grzejników w starej części ratusza
Pozostała działalność
Utworzenie CIT Doliny Karpia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno kulturalne w miejscowości Zator - zad. realiz w ramach PROW
modernizacja instalacji elektr. w budynku OSP w Podolszu w ramach
programu "Remizy Małopolski 2011"
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
zakup zmywarki - Prz. Zator
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
zakup nowej karetki pogotowia ratunkowego - pomoc finansowa dla
Powiatu Oświęcimskiego
Lecznictwo ambulatoryjne
w tym:
utworzenie punktu medycznego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1 . Projekty:
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99 090,89
148 301,92
78 089,68
142 089,05
746 900,17
69 000,00
839 307,00
1 518 719,00
1 518 719,00
20 000,00
10 000,00
4 000,00
4 500,00
8 000,00
1 363 575,00

108 644,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
988 860,00
3 936,00
3 936,00
968 564,00
923 564,00

45 000,00
16 360,00
16 360,00
45 466,00
45 466,00
12 000,00
33 466,00
5 535,00
5 535,00
5 535,00
42 046,00
11 034,00
11 034,00
17 047,00
17 047,00
13 965,00
13 965,00
3 575 139,00
2 409 571,00
25 003,00
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w tym:
rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego
dokumentacja BSI
2. Realizacja:
w tym:
Rudze
I etap budowy kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
dla wsi Graboszyce, Gmina Zator - zadanie współfinansowane w ramach
PROW
inne prace przyłączeniowe
objęcie udziałów w Spółce z o. o. "Oczyszczalnia"
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych w tym środki w ramach
funduszu sołeckiego sołectwa Grodzisko 2.500,00 zł. i sołectwa Smolice
1.300,00 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu gmina Zator,
zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z ich modernizacją,
zmniejszającą zagrożenia dla środowiska (w tym: 65% dotacji z WFOŚ
i GW, a wkład własny w ramach porozumienia między Gminą Zator,
a NFOŚ i GW w Warszawie)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów
w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO
w tym: środki sołectwa Rudze na remont Domu Ludowego 4.000 - fundusz sołecki
Razem wydatki majątkowe
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
rezerwa inwestycyjna
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

15 000,00
10 003,00
2 384 568,00
6 000,00
2 220 220,00

58 348,00
100 000,00
9 940,00
9 940,00

1 155 628,00
1 155 628,00

2 586 577,00
2 586 577,00
2 586 577,00

29 219 611,00
309 033,00
309 033,00
309 033,00
29 528 644,00
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UCHWAŁA NR XIX/123/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy Zator w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Zatorze
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych 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 ton 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 dzia-
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łalnością 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 równej i wyższej niż 12 ton
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3.

od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
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12 ton, 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 Zatora
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/123/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZATOR w 2012 roku
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7)
L.p.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1
1.1

2
Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
włącznie

1.2

Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.3

Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

2.

4.1

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

4.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

3.

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu na 2012 r
Wg daty produkcji
do 2000 r.
-----------------od 2001 r.
w zł.
3
568,00
504,00
754,00
688,00
942,00
878,00
942,00
878,00
334,00
936,00
806,00
1 972,00
1 582,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/123/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH w GMINIE ZATOR w 2012 roku
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.2)

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA TERENIE GMINY
OD 1 pojazdu
w zł.
Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi

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 ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:

1 250,00
1 294,00
1 326,00
1 366,00

1 378,00
1 418,00
1 466,00
1 514,00

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 ciĉżarowy o 4 osiach i wiĉcej o DMC:

1 316,00
1 378,00
1 628,00
1 864,00
1 934,00
1 992,00

1 434,00
1 560,00
1 800,00
2 050,00
2 124,00
2 178,00

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1 816,00
1 872,00
1 922,00
2 062,00
2 250,00

1 934,00
2 064,00
2 124,00
2 946,00
2 946,00

1
2
1.Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony
nie mniej niż 31 ton i więcej

4

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/123/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZATOR w 2012 roku
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.4)
L.p.

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

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA TERENIE GMINY
OD 1 pojazdu
w zł.

Zawieszenie osi pneumaInne systemy zawietyczne i uznane za rówszenia osi
noważne
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
1 124,00
1 190,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1 628,00
1 692,00
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1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 750,00
1 836,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1 770,00
2 094,00
1.5 powyżej 36 ton
2 002,00
2 304,00
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
1 880,00
2 134,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
1 944,00
2 144,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
2 250,00
2 968,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/123/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZATOR w 2012 roku
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt.6)

L.p.

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

1

STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY ZATOR od 1 pojazdu
w zł.
Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

3

4

2

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

384,00

500,00

1.2

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

500,00

626,00

1.3

nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie

628,00

750,00

1.4

powyżej 36 ton

696,00

760,00

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton

500,00

628,00

2.2

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony

768,00

1 056,00

2.3

nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie

1 060,00

1 608,00

2.4

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 122,00

1 650,00

2.5

nie mniej niż 38 ton i powyżej

1 432,00

2 118,00

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

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1 068,00

1 250,00

3.2

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 186,00

1 532,00

3.3

nie mniej niż 38 ton i powyżej

1 192,00

1 616,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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UCHWAŁA NR XIX/124/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1, 2, 3 oraz
art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem 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 Miejska w Zatorze uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Zator:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od
1 m2 powierzchni
a) położonych w obrębie obejmującym obszar
wyznaczony granicami mapy stanowiącej załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7,
nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 do Uchwały, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – 0,04 zł od 1 m2 powierzchni, z wyłączeniem eksploatacji kruszywa,
b) w zakresie turystyki, agroturystyki, rekreacji
i wypoczynku, nie wymienione w pkt 1a –
0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni
a) sklasyfikowanych
w ewidencji
gruntów
i budynków jako wody stojące (Ws),
z wyjątkiem wymienionych w punkcie 3c –
0,06 zł od 1 m2 powierzchni,
b) sklasyfikowanych
w ewidencji
gruntów
i budynków jako drogi (Dr), z wyjątkiem wymienionych w punkcie 3c – 0,08 zł od 1 m2
powierzchni,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu – 0,03 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
a) piwnic i strychów w budynkach mieszkalnych – 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,66 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

a) hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów,
domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pól biwakowych, spełniających warunki ustawy o usługach turystycznych – 15,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) od pozostałych – 3,97 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
a) zajętych przez jednostki organizacyjne zajmujące
się dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy
Zator oraz odprowadzaniem i utylizacją ścieków
od odbiorców z terenów Gminy Zator i Gminy
Babice – 0,90% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.
1. W przypadku podatnika prowadzącego działalność
gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.), stawka,
o której mowa w § 1 pkt 1 ust. 1 lit a – b, a także
stawka, o której mowa w § 1 pkt 2 ust 2 lit a
uchwały stosowana jest do wymiaru podatku pod
warunkiem spełnienia przez podatnika dodatkowych wymagań z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. Unii Europejskiej seria
L, nr 379, str. 5, z 28.12.2006 r.) oraz z uwzględnieniem ust. 2, 3, 4, 5 § 2 niniejszej uchwały.
2. Podatnicy o których mowa w ust. 1 składają organowi podatkowemu:
1) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (na druku INRL-1) lub odpowiednio
deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1),
według wzoru określonego przez Radę Miejską
w Zatorze w odrębnej uchwale,
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
według wzoru określonego w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedsta-
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wianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

niu stawki z § 1 ust. 2 pkt 2 i wyliczonego według
stawki odpowiednio z § 1ust. 2 pkt 2 lit. a.

3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji
na podatek od nieruchomości od osoby prawnej
lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej,
organ podatkowy wystawia dla podatnika określonego w ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis”, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w sytuacjach, gdy
przysporzenie z ust. 4 dla podatnika prowadzącego
działalność gospodarczą nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. Unii
Europejskiej, seria C, nr 83, z 30.03.2010 r.).

4. Wartością pomocy de minimis z ust. 1 uzyskanej na
podstawie niniejszej uchwały jest:
1) w przypadku podatku od gruntów z § 1ust. 1 pkt
1 lit. a – b jest to różnica pomiędzy wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki
z § 1 ust. 1 pkt 1 i wyliczonego według stawki
odpowiednio z § 1ust. 1 pkt 1 lit. a – b,
2) w przypadku podatku od budynków lub ich części
z § 1ust. 2 pkt 2 lit. a jest to różnica pomiędzy
wartością podatku wyliczonego przy zastosowa-

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXIV/373/10 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2011
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 12
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIX/124/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIX/125/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomoņci
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 późniejszymi
zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Zatorze uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, takiej jak księgarnie prowadzące
wyłącznie
sprzedaż
książek
i czasopism.
2) Grunty zajęte pod cmentarze.
2. Zwolnienia zawarte w § 1 nie dotyczą budynków
lub ich części, gruntów wydzierżawianych lub wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. Zwolnienia zawarte w § 1 stanowią pomoc de minimis jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006
z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr
379 z 28.12.2006 r.).
4. Wartością pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały jest kwota zwolnienia.

5. W przypadku wystąpienia pomocy de minimis
podatnik (przedsiębiorca) zobowiązany jest do złożenia:
1) wniosku zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na warunkach określonych w niniejszej
uchwale na druku stanowiącym załącznik nr 1
do uchwały,
2) oświadczenia przedsiębiorcy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
według wzoru określonego w Załączniku do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LXIV/374/10 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/125/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/125/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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UCHWAŁA NR XIX/126/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) 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 późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami)
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1682
z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Zatorze uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
(INRL-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji:
1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
3) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXIV/375/10 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/126/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/126/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/126/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/126/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z późn. zm. oraz art. 5 ust.
5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536. z późn. zm.). Rada Gminy Zembrzyce uchwala co następuje:

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji zawierający
szczegółowy
sposób
konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa

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

§ 2. Regulamin Konsultacji stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski

Załącznik
do Uchwały Nr X/73/2011
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 20 października 2011 r.
REGULAMIN KONSULTACJI
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej
tych organizacji.
Postanowienia ogólne
1) Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
określa zasady i tryb tych konsultacji
2) Przedmiotem konsultacji są :
projekty aktów prawa miejscowego
projekty rocznych i wieloletnich programów
współpracy gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie prowadzące działalność statutową na
terenie gminy Zembrzyce zwane dalej „podmiotami”.
4) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
podmiotów, o których mowa w pkt 1 regulaminu,
w sprawie poddanej konsultacji.

Szczegółowy sposób
i formy przeprowadzenia konsultacji
1. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej dwóch
z niżej wymienionych form:
1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa
miejscowego do podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3) bezpośrednich spotkań z podmiotami.
2. Wójt Gminy Zembrzyce przed rozpoczęciem konsultacji, określa:
1)
2)
3)
4)
5)

przedmiot konsultacji,
czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
formę konsultacji,
miejsce konsultacji
komórkę organizacyjną urzędu lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie
bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym
niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się
informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz
przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjętych ustaleniach
i opiniach. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników spotkania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 588
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5. Termin na wyrażenie pisemnych opinii przez podmioty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
bądź ogłoszenia projektu prawa miejscowego.
6. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym
w informacji o wszczęciu procedury konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
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2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nich podmiotów.
3. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi organizacji pozarządowych i podmiotów przedkładane są
przez komórkę organizacyjną urzędu lub jednostkę
organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji Wójtowi Gminy.
4. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie
internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.

Postanowienia końcowe
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski
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UCHWAŁA NR XI-84/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie:zmiany nazwy zakładu budżetowego i zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji
w Zembrzycach .
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 16 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),w związku z art. 6
ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r , o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.
zmianami),
Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXII-221/06 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 24 października 2006r w sprawie
utworzenia Zakładu Budżetowego o nazwie: Gminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach
wprowadza się następujące zmiany :
1. dotychczasowe sformułowania: zakład budżetowy
zastępuje się sformułowaniami - samorządowy
zakład budżetowy,
2. Statut Samorządowego Zakładu Budżetowego o
nazwie Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zembrzycach stanowiący załącznik do uchwały

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały,
3. §2 punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Przedmiot działania Zakładu określa § 6 do statutu Zakładu
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały XXXII-221/06 Rady
Gminy Zembrzyce z dnia 24 października 2006r
w sprawie
utworzenia
Zakładu
Budżetowego
o nazwie Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zembrzycach: pozostają bez zmian .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do Uchwały Nr XI-84/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 listopada 2011 r.
STATUT „GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W ZEMBRZYCACH „
§ 1. Samorządowy Zakład Budżetowy – Gminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, zwany dalej Zakładem, jest samorządowym zakładem budżetowym powstałym na podstawie Uchwały Nr XXXII221/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 24 października 2006r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
o nazwie Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji .
§ 2. Organem założycielskim dla Zakładu jest Rada
Gminy Zembrzyce.
§ 3. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zembrzycach, zwany dalej Zakładem działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,
z późn. zm.),
6) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami),
7) niniejszego Statutu.

4) utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych
i oczyszczalni ścieków w Zembrzycach, przyjmowanie
na oczyszczalnię ścieków i sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
5) pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostawa wody
pitnej na potrzeby ludności i innych jednostek
6) utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych, sieci
wodociągowych i stacji uzdatniania wody .
7) prowadzenie
ewidencji
instalacji
wodnokanalizacyjnej, a także wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, odbiór wykonanych przyłączy,
8) wykonawstwo inwestycji i remontów sieci i instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej,
9) budowa , remonty i konserwacja dróg publicznych ,
placów i chodników w ramach posiadanych zleceń,
10) zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy,
11) świadczenie usług transportowo-sprzętowych posiadanym sprzętem,
12) nadzorowanie i prowadzenie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci,
13) zabezpieczenie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
14) obsługa i utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń komunalnych oraz
gminnych obiektów użyteczności publicznej, przekazanych Zakładowi do eksploatacji,
15)
wykonywanie wszelkich prac zleconych przez
Wójta w ramach bieżącej obsługi zamawiającego,
§ 6. Zakład występuje w obrocie w imieniu Gminy
Zembrzyce. Upoważniony jest do zawierania umów
w zakresie stanowiącym podstawowy zakres działania
Zakładu, w szczególności :
-

§ 4.
1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
2. Zakład ma siedzibę w Zembrzycach .
3. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Zembrzyce.
4. Zakład może świadczyć usługi poza terenem Gminy
Zembrzyce.
5. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
6. Zakład posługuje się nazwą i używa pieczątki podłużnej
o treści
„Gminny
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach”, 34-210 Zembrzyce ;
NIP ..........................; Regon .................................
§ 5. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych
potrzeb mieszkańców, i obejmuje zadania o charakterze
użyteczności publicznej, a w szczególności:
1) utrzymanie czystości na terenie Gminy Zembrzyce,
2) utrzymanie terenów zielonych,
3) utrzymanie sieci deszczowej wraz z przykanalikami
i wpustami,

Poz. 6872

o dostawę wody,
o odprowadzanie ścieków,
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
§ 7.

1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Zembrzyce prowadzoną w formie Samorządowego Zakładu
Budżetowego.
2. Zakład w całości stanowi własność gminną, której
dysponentem jest Rada Gminy w Zembrzycach.
3. Zakład prowadzi działalność w oparciu o wydzieloną
i przekazaną część mienia komunalnego.
4. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Działalność
prowadzi w imieniu Gminy Zembrzyce posiadającej
osobowość prawną.
5. Zakład posiada własny rachunek bankowy.
§ 8.
1. Zakład przejmuje w zarząd wszelkie mienie Gminy
Zembrzyce obejmujące urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne tj. sieci i obiekty, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2.

Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym
w zarządzaniu Zakładu, według stanu początkowego,
określonego spisem składników majątkowych, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

3. Zakład może powiększyć majątek w ramach inwestycji własnych.
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4. Zakład zabezpiecza mienie i zapewnia jego ochronę.

Poz. 6872,6873

tem. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy.

§ 9.
1. Zakład pokrywa koszty prowadzonej działalności
z dochodów własnych, z dotacji z budżetu Gminy
oraz wpłat osób fizycznych, prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.
2. Zakład prowadzi działalność w zakresie usług na rzecz
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
3. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych.
4. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z zasadami określonymi dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 241, poz.
1616).
5. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny
plan finansowy, obejmujący przychody ( w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego )
i koszty oraz stan środków obrotowych i rozliczenie
z budżetem Gminy.
6. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Wójt Gminy
z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji
z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których
wysokość określona została dyrektywnie na podstawie uchwały Rady Gminy w Zembrzycach lub odrębnymi przepisami.
§ 10.
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik który działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje
w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy i zgodnie z niniejszy Statu-

2. Kierownik Zakładu działając w granicach umocowania, o którym mowa w ust. l samodzielnie podejmuje
decyzje dotyczące Zakładu.
3. Do czynności przekraczających granice umocowania
wymagana jest zgoda Wójta Gminy.
4. Organizację wewnętrzną Zakładu i szczegółowy zakres obowiązków Kierownika oraz pracowników zakładu określa regulamin organizacyjny opracowany
przez Kierownika zakładu i zatwierdzony przez Wójta
Gminy.
5. Kierownik Zakładu samodzielnie zatrudnia pracowników w ramach struktury i wielkości zatrudnienia
ustalonej przez Wójta.
6. Zakład jest zakładem pracy w rozumieniu art.
3 kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych .
7. Zasady wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania wprowadzony przez Kierownika Zakładu .
§ 11.
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.
2. Rada Gminy dokonuje oceny działalności Zakładu co
najmniej raz w roku.
§ 12. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski
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UCHWAŁA NR XI-87/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia zasad gospodarowania nieruchomoņciami Gminy Zembrzyce
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a, art.40 ust.1
i ust.2 pkt 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 25
ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r.,
Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/. Rada Gminy
w Zembrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania mieniem Gminy Zembrzyce, a w szczególności:
1) nabywania, zamiany i zbywania nieruchomości,
2) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości,
3) obciążania nieruchomości prawami rzeczowymi,
4) przekazywania nieruchomości gminnym jednostkom
organizacyjnym w trwały zarząd.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zembrzyce
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy
Zembrzyce
3) zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości – należy
przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych,
o których mowa w art.4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami )
4) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć
gminny zasób nieruchomości, określony w art. 24
ustawy o gospodarce nieruchomościami,
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5) lokalu – należy przez to rozumieć lokal użytkowy, stanowiący mienie komunalne Gminy Zembrzyce
Rozdział 2
Zasady gospodarowania nieruchomoņciami
§ 3.
1. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi
w skład gminnego zasobu odbywa się w oparciu
o przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy
prawa miejscowego, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności zapewnienia realizacji zadań publicznych i interesów wspólnoty samorządowej.
2. Zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy
przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu, działających w oparciu o Regulamin Organizacyjny
Urzędu Gminy Zembrzyce, a także podległych jednostek organizacyjnych.
Rozdział 3
Zasady nabywania, zamiany i zbywania nieruchomoņci
§ 4.
1. Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości
następuje, w szczególności, gdy nieruchomości te są
niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy,
a także do realizacji celów publicznych.
2. Wójt może nabywać nieruchomości przekazane na
rzecz Gminy w formie darowizny, zrzeczenia się, nieodpłatnego przekazania nieruchomości zajętych pod
nowe i istniejące ciągi komunikacyjne, nie obciążone
prawem lub wierzytelnościami osób trzecich,
w przypadku gdy nabycie to nie powoduje wygaśnięcia tych praw i wierzytelności.
3. Nabycie nieruchomości nie wymienionych w ust.
2 wymaga zgody Rady Gminy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do ponoszenia kosztów
związanych
z przejęciem
nieruchomości,
w przypadkach określonych w ust. 2 i 3, które mają
pokrycie w budżecie Gminy Zembrzyce.
§ 5.
1. Zamiana nieruchomości stanowiących mienie gminne
wymaga zgody Rady Gminy.
2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:
a) potrzeby inwestycyjne,
b) realizację zadań własnych,
c) obowiązki wynikające z przepisów szczególnych.
§ 6.
1. Zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
następuje w trybie przetargowym, z zastrzeżeniem
§ 7.
2. Wybór formy przetargu należy do Wójta Gminy.
§ 7. Zbycie nieruchomości, stanowiącej mienie
gminne w drodze bezprzetargowej następuje w przypadkach:

Poz. 6873

1) obrotu nieruchomościami pomiędzy Gminą Zembrzyce a Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,
2) przy zbywaniu nieruchomości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń
infrastruktury technicznej, albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty,
dla których są to cele statutowe i których dochody
przeznacza się w całości na działalność statutową,
3) przy zbywaniu nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, jeżeli nie mogą być one zbyte jako nieruchomości odrębne,
4) przy zbyciu nieruchomości na rzecz osób fizycznych
i prawnych, które dzierżawią nieruchomości na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli
nieruchomość ta została zabudowana na podstawie
pozwolenia na budowę.
5) przy zbyciu nieruchomości na rzecz osób fizycznych
i prawnych, którym przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
6) w przypadku, gdy drugi przetarg zakończony został
wynikiem negatywnym, po pozytywnej opinii Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz
Ochrony Środowiska.
§ 8.
1. Darowizna nieruchomości stanowiącej mienie gminne wymaga zgody Rady Gminy.
2. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
3. W przypadku nie wykorzystania nieruchomości na
określony cel, darowizna może być odwołana.
Rozdział 4
Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomoņci
§ 9. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do
najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
§ 10.
1. Nieruchomości lub ich części mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane przez Wójta Gminy na czas
oznaczony do 3 lat.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania umów
najmu i dzierżawy nieruchomości w przypadku, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na czas oznaczony do
3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość z zastrzeżeniem ust.3.
3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie z najemcą,
który bez zastrzeżeń wywiązywał się z postanowień
umowy, a zawarcie umowy nie będzie sprzeczne
z interesem gminy.
§ 11. Okres najmu lub dzierżawy ustala się biorąc
pod uwagę w szczególności:
1) przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości,
2) konieczność poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych do korzystania z nieruchomości,
3) przydatność
i korzyści
społeczne
wynikające
z wydzierżawienia lub wynajmu.
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§ 12.
1.

Wybór dzierżawcy lub najemcy dokonuje
w drodze przetargu, z uwzględnieniem ust. 2.

się

2. Odstąpienie od trybu przetargowego przy oddawaniu
nieruchomości w najem lub dzierżawę może nastąpić, gdy o najem lub dzierżawę występuje jeden
wnioskodawca i jednocześnie spełniony jest jeden
z niżej wymienionych warunków:
1) dwa kolejne przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym,
2) wnioskodawca jest dotychczasowym najemcą lub
dzierżawcą,
3) przedmiotem dzierżawy jest grunt, na którym usytuowane są obiekty stanowiące nakłady wnioskodawcy albo następcy prawnego najemcy lub dzierżawcy,
4) wnioskodawca prowadzi działalność charytatywną,
kulturalną, naukową, opiekuńczą, leczniczą, oświatową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub
sportowo - turystyczną na cele niezwiązane
z działalnością zarobkową a także jeżeli jest organizacją pożytku publicznego i nieruchomość wykorzysta na cele działalności pożytku publicznego,
5) przedmiotem dzierżawy są grunty wykorzystywane
pod uprawy ogrodnicze, na cele rolnicze,
6) przedmiotem umowy są tereny związane
z zabudową mieszkaniową przyległe do nieruchomości do której wnioskodawcy przysługują prawa
rzeczowe,
7) dzierżawa lub najem ma charakter okazjonalny,
doraźny lub sezonowy.
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do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie z instytucją,
osobą prawną lub fizyczną która bez zastrzeżeń wywiązywała się z postanowień umowy, a zawarcie
umowy nie będzie sprzeczne z interesem gminy.
Rozdział 5
Obciążanie nieruchomoņci, trwały zarząd
§ 16.
1. Nieruchomości z gminnego zasobu mogą być obciążone służebnością osobistą lub gruntową bezpłatnie
lub za wynagrodzeniem.
2. Nieruchomości z gminnego zasobu mogą być obciążone według zasad określonych w obowiązujących
przepisach, w tym w szczególności w kodeksie cywilnym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece, w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
3. Obciążenie służebnością jest dopuszczalne, jeżeli ma
ona na celu racjonalne zwiększenie użyteczności nieruchomości władającej lub jej części, dające jej właścicielowi korzyści na nieruchomości obciążanej, jak
np. ustanowienie drogi koniecznej, przeprowadzenie
urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych lub telekomunikacyjnych. Sposób korzystania z nieruchomości winien zostać określony
w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego,
którego koszty w całości pokrywają właściciele nieruchomości władających.

§ 13. Stawki czynszu określa Wójt Gminy, z tym że
stawki te nie mogą być niższe od minimalnych stawek,
określonych w Uchwale Nr XII-93/2004 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2004 r.

4. Obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy.

§ 14. Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości
winny zawierać postanowienia:

1. Gminnym jednostkom organizacyjnym mogą być
oddane nieruchomości z gminnego zasobu w trwały
zarząd, celem zapewnienia wykonywania zadań statutowych.

1) zabezpieczające Gminę Zembrzyce przed ewentualnym roszczeniem wypłaty odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów przez dzierżawców lub najemców,
2) umożliwiające aktualizację czynszu najmu lub dzierżawy w drodze jednostronnego oświadczenia woli
wydzierżawiającego lub wynajmującego,
3) odnoszące się do prawa zabudowy gruntu i jego skutków.
§ 15.
1. Nieruchomości mogą być użyczane, bez zgody Rady
Gminy na okres do 3 lat:
1) instytucjom, na realizację przez nie celów statutowych,
2) osobom prawnym i fizycznym, w szczególności
prowadzącym działalność charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczą, oświatową, badawczo – rozwojową, wychowawczą lub sportowo –
turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością
zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do użyczenia nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy

§ 17.

2. Postanowienia pkt. 1 dotyczą odpowiednio wyposażenia w nieruchomości tworzonych gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Czas trwania trwałego zarządu ustala się odpowiednio do przeznaczenia nieruchomości i sposobu jej
zagospodarowania.
4. Gminna jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd jest zobowiązana wykonywać swoje prawo zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki, ponosić ciężary wynikające z wykonywania tego prawa, utrzymywać nieruchomość
w należytym stanie, a obiekty budowlane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przestrzegać przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 6
Najem i użyczanie lokali użytkowych
§ 18. Zasady najmu określone w niniejszym dziale
dotyczą lokali użytkowych, stanowiących mienie Gminy
Zembrzyce.
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§ 19.
1. Najem lokali użytkowych następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 20.
2. Formę przetargu każdorazowo określa Wójt Gminy
w drodze zarządzenia.
3. Przetarg na najem lokalu ogłasza Wójt Gminy po
zwolnieniu przez dotychczasowego najemcę lub pozyskaniu nowego lokalu.
4. Dopuszcza się obniżenie ceny wywoławczej w drugim
przetargu do 50 % ceny z pierwszego przetargu.
§ 20. Odstąpienie od trybu przetargowego przy wynajmowaniu lokalu użytkowego może nastąpić, gdy
o najem występuje jeden wnioskodawca i jednocześnie
spełniony jest jeden z niżej wymienionych warunków:
1) dwa kolejne przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym,
2) wnioskodawca jest dotychczasowym najemcą,
3) wnioskodawca prowadzi działalność charytatywną,
kulturalną, naukową, opiekuńczą, leczniczą, oświatową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną na cele niezwiązane z działalnością
zarobkową a także jeżeli jest organizacją pożytku publicznego i nieruchomość wykorzysta na cele działalności pożytku publicznego,
4) jednorazowego (krótkotrwałego) najmu lokalu użytkowego – do 14 dni.
§ 21.
1. Lokale mogą być wynajmowane przez Wójta Gminy
na czas oznaczony do 3 lat, bez zgody Rady Gminy.
2. Upoważnia się Wójta do zawierania umów najmu
lokali w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy
na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest
ten sam lokal, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie z najemcą,
który bez zastrzeżeń wywiązywał się z postanowień
umowy, a zawarcie umowy nie będzie sprzeczne
z interesem gminy.
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ny do 3 lat strony zawierają kolejne umowy do 3 lat,
których przedmiotem jest ten sam lokal.
3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie z instytucją,
osobą prawną lub fizyczną, która bez zastrzeżeń wywiązywała się z postanowień umowy, a zawarcie
umowy nie będzie sprzeczne z interesem gminy.
4. Umowę użyczenia zaopatrzyć należy w klauzule następującej treści:
1) użyczenie lokalu można wypowiedzieć na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
2) biorący do używania zobowiązany będzie do ponoszenia bieżących kosztów utrzymania lokalu,
3) umowę użyczenia można rozwiązać w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
a) oddania lokalu do bezpłatnego używania lub
podnajmu osobie trzeciej bez zgody użyczającego,
b) używania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
c) wygaśnięcia trwałego zarządu przedmiotową
nieruchomością ustanowionego rzecz jednostek
organizacyjnych gminy.
§ 25.
1. Zamiany lokali pomiędzy najemcami oraz ich podnajmowanie są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą
Wójta dopuszcza się podnajem części lokalu użytkowego.
3. Niedopuszczalna jest zamiana wykorzystania lokalu
użytkowego, jeżeli najemca objął go w najem
w wyniku przetargu ograniczonego.
§ 26. Wysokość czynszu w poszczególnych lokalach
będzie waloryzowana corocznie, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, w/g średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, po opublikowaniu tego wskaźnika przez Prezesa
GUS.

§ 22. Umowy najmu lokali powinny zawierać odpowiednie postanowienia umożliwiające aktualizację
wysokości czynszu, oraz sposoby rozwiązywania umów.

Rozdział 7
Zasady ustalania cen i opłat z tytułu zbycia
nieruchomoņci

§ 23. Stawki czynszu określa Wójt Gminy, z tym że
stawki te nie mogą być niższe od minimalnych stawek,
określonych w Uchwale Nr XII-93/2004 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2004 r.

§ 27. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie
jej wartości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 24.
1. Lokale mogą być użyczane, bez zgody Rady Gminy na
okres do 3 lat:
1) instytucjom, na realizację przez nie celów statutowych,
2) osobom prawnym i fizycznym, w szczególności
prowadzących działalność charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczą, oświatową, badawczo –
rozwojową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do użyczenia lokali w
przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczo-

§ 28.
1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości
ustalonej w wyniku przetargu.
2. Cenę wywoławczą nieruchomości w przetargu ustala
Wójt Gminy, w wysokości nie niższej od jej wartości
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i podwyższonej o koszty poniesione przez Gminę na jej
przygotowanie do zbycia.
3. Jeżeli co najmniej dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości oraz warunki
jej zapłaty ustalane są w drodze rokowań pomiędzy
Wójtem Gminy a nabywcą. Nieruchomość nie może
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być zbyta za cenę niższą niż 50 % ceny wywoławczej
pierwszego przetargu.
§ 29. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, o których mowa w art. 37,
ust. 2 pkt 5, 6 i 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cena nieruchomości nie może być niższa od jej
wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 30. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych
zasadach mają odpowiednio zastosowanie:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm.),
4) Kodeks cywilny.

Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce
§ 32. Traci moc Uchwała nr XV-109/04 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 30 września 2004 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Zembrzyce oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na
okres dłuższy niż trzy lata.
§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski

6873
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UCHWAŁA NR XI-81/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od
mieszkańców Gminy Zembrzyce.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach (teks jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.) Rady Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
1) od gospodarstw domowych w wysokosci 3,20 zł od
osoby pełnoletniej oraz po 1,60 zł od dziecka, które nie
ukończyło 18 roku życia, przy czym trzecie i kolejne
dziecko jest zwolnione z opłat, zameldowanych (na
pobyt stały lub czasowy) miesiecznie brutto,
2) za sprzedaż worków kolorowych na odpady - 1,00 zł
brutto za szt.
3) za sprzedaż worków czarnych - 1,50 zł brutto za szt.
4) za sprzedaż worków na popiół - 1,50 zł brutto za szt.
6874

5) od budynków letniskowych w wysokości 85,00 zł
rocznie brutto,
6) od obiektów uzyteczności publicznej w wysokości
75,60 zł rocznie brutto,
§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 i 5 winny być
wpłacane w okresie kwartalnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII – 259/10 Rady
Gminy Zembrzyce z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie:
ustalenia
maksymalnych
opłat
za
usuwanie
i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski
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UCHWAŁA NR KI-411/513/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-192/69/11

w sprawie nieważnoņci uchwały Nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
okreņlenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomoņci, leņnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomoņci, rolny i leņny - w czĉņci.
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91
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. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka

o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/82 Rady
Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny w zakresie
słów: ”Uprzedzony
o odpowiedzialności karnej
z art. 233 Kodeksu karnego” zawartych punkcie L Załącznika Nr 1 i w punkcie I Załącznika Nr 3 do badanej
uchwały.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia
18 października 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w dniu 9 listopada 2011 r.
Postanowieniami badanej uchwały Rada Gminy
Mucharz ustaliła wzór informacji w sprawie podatku: od
nieruchomości, leśnego i rolnego, stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały oraz wzory deklaracji: w sprawie podatku od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4
do przedmiotowej uchwały.
Rada Gminy Mucharz w punkcie L – „Oświadczenie i podpis podatnika/ Osoby reprezentującej podatnika” Załącznika Nr 1 oraz w punkcie I „Oświadczenie i podpis składającego/ Osoby reprezentującej składającego” Załącznika Nr 3 do badanej uchwały wprowadziła zapis w następującym brzmieniu „Uprzedzony
o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego –
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne
z prawdą”.
W toku czynności nadzorczych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, że
zamieszczony powyżej zapis w zakresie słów ”Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu
karnego” został wprowadzony bez podstawy prawnej.
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 527 z dnia
16 listopada 2011 r.

Kolegium Izby zauważa, iż art. 233 Kodeksu karnego
dotyczy odpowiedzialności za składanie zeznania mającego służyć za dowód w sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. W myśl
art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Wobec powyższego, zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej
wynikającej
z art. 233 Kodeksu karnego w uchwale organu stanowiącego, stanowiącego przepis prawa miejscowego,
pozostaje w sprzeczności z wyżej wymienionym przepisem.
W ocenie Kolegium Izby, podejmując uchwałę
w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
Rada Gminy Mucharz nie miała umocowania prawnego
na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 6 a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym do
nałożenia obowiązku składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej w art. 233 Kodeksu
karnego. Postępowanie w tym przedmiocie nie jest
prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu karnego.
Mając na uwadze, że wskazane wyżej nieprawidłowości noszą znamiona istotnego naruszenia prawa,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
postanowiło w dniu 16 listopada 2011 r. wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w części obejmującej kwestionowane
postanowienia. Kolegium Izby powiadomiło Radę Gminy Mucharz o terminie ponownego rozpatrywania
sprawy oraz o możliwości uczestniczenia uprawnionych
przedstawicieli organu stanowiącego Rady w posiedzeniu Kolegium. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po ponownym rozpatrzeniu sprawy
postanowiło orzec jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95/.
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średnictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

POUCZENIE

Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po-

Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI-411/540/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
znak sprawy: KI-43-136/104/11
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr XIV/229/11 Rady Miasta Oņwiĉcim z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia warunków i trybu wspierania kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz tryb postĉpowania o udzielenie dotacji
w zakresie rozwoju sportu.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zmian.) i art. 11 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zmian.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważnoņci uchwały Nr XIV/229/11
Rady Miasta Oņwiĉcim z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie okreņlenia warunków i trybu wspierania
kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz trybu postĉpowania o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu.

UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIV/229/11 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2011 r. wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy
w Oświęcimiu w dniu 3 listopada 2011 r.
Rada Miasta Oświęcim podjęła przedmiotową
uchwałę, powołując się w podstawie prawnej na przepis art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Badając przedmiotową uchwałę na posiedzeniu
w dniu 16 listopada 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie postanowiło wszcząć postępowanie o stwierdzenie jej nieważności z uwagi na
naruszenie przepisu art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. We wszczęciu postępowania Kolegium Izby wskazało, iż przedmiotowa uchwała nie zawiera postanowień dotyczących
sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykoUchwała Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 533 z dnia
18 listopada 2011 r.

nania zleconego zadania. Ponadto Kolegium Izby zakwestionowało zobowiązanie do poddania się kontroli
jako element umowy oraz termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji.
W odpowiedzi na wszczęte postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim
Nr XIV/229/11 z dnia 26 października 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynęło pismo
Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim z dnia
23 listopada 2011 r. W przedmiotowym piśmie Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim nie zgadza się
z argumentami Kolegium Izby, dotyczącymi niewypełnienia dyspozycji art. 221 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych w związku z art. 27 i 28 ustawy o sporcie.
Zdaniem Rady Miasta Oświęcim tryby wspierania sportu wskazane w art. 27 i 28 ustawy o sporcie są od siebie
całkowicie niezależne i nie ma żadnych podstaw do ich
wzajemnego łączenia. Przewodniczący Rady Miasta
Oświęcim stwierdza, iż zgodnie z treścią art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawniony został do określenia
w drodze uchwały warunków i trybu finansowania zadania własnego tej jednostki, przy jednoczesnym wskazaniu w uchwale celu publicznego z zakresu sportu,
który ta jednostka zamierza osiągnąć. Zatem wypełnieniem dyspozycji tego przepisu będzie nie tylko określenie warunków osiągnięcia celu publicznego, ale również
określenie trybu finansowania takiego zadania.
Kolegium Izby badając ponownie przedłożoną
uchwałę na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r.
zważyło co następuje:
Poprzez art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie sformułowano zadania własne jednostki samorządu terytorialnego,
jako tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu. W zakresie tak sprecyzowanego zadania własnego w przepisie art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie przewidziano kompetencje dla organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego polegającą na możliwości podjęcia uchwały określającej
warunki i tryb finansowania ww. zadania własnego wraz
z jednoczesnym wskazaniem celu publicznego z zakresu
sportu, który dana jednostka samorządu terytorialnego
zamierza osiągnąć. Przepis art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie, dla tam przewidzianej uchwały prawa miejscowe-
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go, nie określa jakiej formy finansowej (wydatku budżetu) będą dotyczyły normowane uchwałą warunki i tryb
finansowania zadania z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie.
Wniosek, że uchwała z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie dotyczy dotacji dla klubów sportowych na inne
zadania niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma
uzasadnienie w dyspozycji art. 221 ustawy o finansach
publicznych, do którego odsyła art. 28 ustawy o sporcie.
Podstawą prawną udzielenia dotacji nie są wówczas
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ale uchwała prawa miejscowego z art.
221 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych i art. 27
ust. 2 ustawy o sporcie.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu
terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku. W obecnym stanie prawnym przepisy
te zawiera art. 221 ustawy o finansach publicznych. Jak
wynika z ust. 4 art. 221ustawy o finansach publicznych
tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne
niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając
na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. Natomiast w badanej
uchwale brak postanowień dotyczących sposobu rozliczenia dotacji i sposobu kontroli wykonania zleconego
zadania.
Z przywołanych powyżej przepisów wynika wyraźnie, iż ustawa o sporcie odwołuje się do ustawy o finansach publicznych, w której materię związaną z dotacjami
celowymi dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku reguluje art. 221. W związku z powyższym
podejmując przedmiotową uchwałę Nr XIV/229/11 Rada
Miasta Oświęcim powinna przestrzegać regulacji zawartych zarówno w ustawie o sporcie, jak i w ustawie
o finansach publicznych. W ocenie Kolegium Izby,
z treści przedmiotowej uchwały wynika, iż Rada Miasta
Oświęcim nie wykonała ciążącego na niej obowiązku
wynikającego z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, a dotyczącego określenia sposobu rozliczenia
dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego
zadania. W § 8 ust. 1 lit. f) badanej uchwały Rada Miasta
Oświęcim określiła jedynie, iż z każdym wnioskodawcą,
którego zadanie zostało wybrane do wsparcia finansowego, Prezydent Miasta Oświęcim zawiera umowę
o realizację przedsięwzięcia, która powinna zawierać
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. Natomiast w § 9 badanej
uchwały Rada Miasta Oświęcim postanowiła, iż wzór
sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały (bez określenia, iż sprawozdanie to
stanowi rozliczenie dotacji oraz bez określenia terminu
jego przedłożenia). Powyższych postanowień Rady nie
można zatem uznać za wypełnienie dyspozycji z art. 221
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ust. 4 ustawy o finansach publicznych, z którego wyraźnie wynika, iż Rada, w drodze uchwały, określa sposób
rozliczenia dotacji.
W przedmiotowej uchwale brak również postanowień dotyczących sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. W § 8 ust. 1 lit. h badanej uchwały zawarto
jedynie postanowienie dotyczące elementu umowy,
jakim ma być zobowiązanie podmiotu dotowanego do
poddania się kontroli w zakresie wykonania zadania i
wykorzystania dotacji.Zdaniem Kolegium Izby powyższe
zapisy nie wypełniają dyspozycji art. 221 ust. 4 ustawy o
finansach publicznych, gdyż stanowią jedynie o elementach umowy. Określenie sposobu rozliczenia dotacji
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zostało natomiast przez ustawodawcę wyraźnie przypisane Radzie, która powinna to uczynić w drodze uchwały. Zatem Rada Miasta nie może postanowieniami
przedmiotowej uchwały scedować ich na organ wykonawczy, który uczyniłby to w drodze zawieranej umowy.
Ponadto w § 8 ust. 1 lit. h badanej uchwały Rada Miasta Oświęcim określiła, iż z każdym wnioskodawcą, którego zadanie zostało wybrane do wsparcia
finansowego, Prezydent Miasta Oświęcim zawiera
umowę o realizację przedsięwzięcia, która powinna
zawierać zobowiązanie się podmiotu dotowanego do
poddania się kontroli w zakresie wykonywania zadania
i wykorzystania dotacji. Zdaniem Kolegium Izby postanowienie to pozostaje w sprzeczności z przepisem
art. 221 ust. 2 i 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
zgodnie z którym, zlecenie zadania i udzielenie dotacji
na zadania inne niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie następuje na
podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego
z podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
która to umowa powinna określać między innymi tryb
kontroli wykonania zadania.
Dodatkowo Kolegium Izby zwraca uwagę, iż postanowienie Rady Miasta Oświęcim z§ 8 ust. 1 lit. f)
badanej uchwały w zakresie: „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.” pozostaje w sprzeczności
z art. 221 ust. 3 pkt 6 w związku zart. 251 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 221 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych umowa o dotację powinna
określać termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w Dziale V ustawy o finansach publicznych. Terminy te zostały
określone przez ustawodawcę w art. 251 ustawy o finansach publicznych, gdzie w ust. 1 ustawodawca postanowił, iż dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu
tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego
roku. Natomiast w ust. 3 art. 251 ustawodawca postanowił, iż w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji
jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część
dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie
terminu wykorzystania dotacji. Zatem to do decyzji organu wykonawczego zawierającego umowę będzie
należało określenie terminu zwrotu niewykorzystanej
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dotacji, w ramach terminów z ustawy o finansach publicznych i organ stanowiący nie posiada kompetencji
aby ten termin skracać.
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i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz.95).

POUCZENIE
Uwzględniając, iż wskazane wyżej nieprawidłowości noszą znamiona istotnego naruszenia prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, po
uprzednim wszczęciu postępowania i powiadomieniu
Gminy Miasto Oświęcim o możliwości złożenia wyjaśnień, a także po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 listopada
2011 r. postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a.) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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