DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 589

Kraków, dnia 16 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU:
6877

–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

42835

UCHWAŁY RAD GMIN:
6878

–

Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011 r. określenia wzorów formularzy do
podatku od nieruchomości

42835

6879

–

Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów
formularzy do podatku rolnego

42851

6880

–

Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów
formularzy do podatku leśnego

42867

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Mędrzechów na 2012 rok

42878

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .

42878

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .

42879

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku
leśnego.

42883

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej

42900

6881

6882
6883

6884

6885

–

–
–

–

–

6886

–

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków

42900

6887

–

Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego

42906

6888

–

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Trzciana na 2011 r.

42913

6889

–

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na
obszarze Gminy Trzciana.

42919

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

42919

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr II/10/02 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

42920

6890
6891

–
–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589
6892
6893
6894
6895

–
–
–
–

– 42834 –

Poz. 6877

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.

42920

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

42923

Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

42929

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

42930

6896

–

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.

42947

6897

–

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 .

42948

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Żabno w roku podatkowym 2012.

42948

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

42949

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia
zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Żabno w roku podatkowym 201

42952

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

42953

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

42954

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

42972

6898

6899
6900

6901

6902
6903

–

–
–

–

–
–

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
6904

–

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na
rok 2011.

42973

ZARZĄDZENIE
6905

6906

–

–

Komisarza Rządowego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na
2011 r.

42974

Komisarza Rządowego z dnia 31 października 2011 r. zmian w budżecie Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na
2011 r.

42975

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42835 –

Poz. 6877,6878

6877
6877

UCHWAŁA NR 317/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady
Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 70, poz. 548 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
Dział

Rozdział

600
60014

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 600 –
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe:
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok
2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zwiĉkszenia
w złotych
11 000
11 000

Zmniejszenia
w złotych
11 000
11 000

11 000
11 000

11 000
11 000

11 000
11 000

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal

6877

6878
6878

UCHWAŁA NR XVII/94/2011
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy
Klucze uchwala co następuje:

mi: „Dane o nieruchomościach ZN-1/A” i „Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 1. Ustala się wzór formularza: „Informacja
w sprawie podatku od nieruchomości IN-1” wraz
z załącznikami: „Dane o nieruchomościach ZN-1/A”
i „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości ZN-1/B”, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na
podatek od nieruchomości DN-1” wraz z załącznika-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42836 –

Poz. 6878
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/94/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42837 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42838 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42839 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42840 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42841 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42842 –

Poz. 6878

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42843 –

Poz. 6878

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/94/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42844 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42845 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42846 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42847 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42848 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42849 –

Poz. 6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42850 –

Poz. 6878

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń
6878

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42851 –

Poz. 6879

6879
6879

UCHWAŁA NR XVII/95/2011
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi
zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197,
poz. 1172) Rada Gminy Klucze uchwala co następuje:

o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym ZR-1/B”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. Ustala się wzór formularza: „Informacja
w sprawie podatku rolnego IR-1” wraz z załącznikami:
„Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A” i „Dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym ZR-1/B”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na
podatek rolny DR-1” wraz z załącznikami: „Dane
o nieruchomościach
rolnych
ZR-1/A”
i „Dane

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2012r. traci moc Uchwała
Nr LII/361/05 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada
2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku rolnego

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42852 –

Poz. 6879
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/95/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42853 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42854 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42855 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42856 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42857 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42858 –

Poz. 6879

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42859 –

Poz. 6879
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/95/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42860 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42861 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42862 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42863 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42864 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42865 –

Poz. 6879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42866 –

Poz. 6879

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42867 –

Poz. 6879,6880

6879

6880
6880

UCHWAŁA NR XVII/96/2011
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy
Klucze uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzór formularza: „Informacja
w sprawie podatku leśnego IL-1” wraz z załącznikami:
„Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A” i „Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL1/B”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na
podatek leśny DL-1” wraz z załącznikami: „Dane
o nieruchomościach
leśnych
ZL-1/A”
i „Dane

o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL1/B”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2012r. traci moc Uchwała
Nr LII/362/05 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada
2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku leśnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42868 –

Poz. 6880
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/96/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42869 –

Poz. 6880

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42870 –

Poz. 6880

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42871 –

Poz. 6880

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42872 –

Poz. 6880

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42873 –

Poz. 6880
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/96/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42874 –

Poz. 6880

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42875 –

Poz. 6880

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42876 –

Poz. 6880

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42877 –

Poz. 6880

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze
Halina Ładoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42878 –

Poz. 6881,6882,6883

6881
6881

UCHWAŁA NR XIII/55/11
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjĉtej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Mĉdrzechów na 2012 rok
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (J.T. z 2006 r. Dz. U. Nr 136
poz. 969 z późn. zmianami) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną
w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października
2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów w 2011 r. (M.P. Nr 95,
poz.969) z kwoty 74,18 zł za 1 q, do kwoty 40,00 zł za 1 q

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
2. .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2012 roku .
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
6881

6882
6882

UCHWAŁA NR XIII/56/11
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(J.T. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (J.T. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961 ) Rada Gminy
w Mędrzechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) ) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od
1m2powierzchni ,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni ,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od
1 m2powierzchni,
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,10 zł od 1m2powierzchni użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
6882

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,24 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,27 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,
e) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 2,50 zł od
1 m2powierzchni użytkowej .
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1, pkt.3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42879 –

Poz. 6883

6883
6883

UCHWAŁA NR XIII/57/11
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mĉdrzechów .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (J.T. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (J.T.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z. p. zm.) Rada Gminy
w Mędrzechowie 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 nr1do niniejszej uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr2do niniejszej uchwały.

3.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr3do 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 nr4do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mędrzechów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady
Gminy w Mędrzechowie z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków
należnych od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42880 –

Poz. 6883
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42881 –

Poz. 6883
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42882 –

Poz. 6883
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42883 –

Poz. 883,6884
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
883

6884
6884

UCHWAŁA NR XIII/58/11
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z p. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z p. zm. oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z p. zm.) art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200,poz.1682 z. p. zm.) Rada Gminy
w Mędrzechowie uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego :
1. Informacja o gruntach - zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały,
2. Deklaracja na podatek rolny - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42884 –

3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały ,
4. Deklaracja na podatek od nieruchomości - zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Informacja o lasach – zgodnie z załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały,
6. Deklaracja na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy
w Mędrzechowie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie

Poz. 6884

określenia wzorów formularzy do podatku rolnego,
podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42885 –

Poz. 6884
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42886 –

Poz. 6884

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42887 –

Poz. 6884
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42888 –

Poz. 6884

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42889 –

Poz. 6884

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42890 –

Poz. 6884
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42891 –

Poz. 6884

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42892 –

Poz. 6884

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42893 –

Poz. 6884
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42894 –

Poz. 6884

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42895 –

Poz. 6884

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42896 –

Poz. 6884
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42897 –

Poz. 6884

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42898 –

Poz. 6884
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42899 –

Poz. 6884

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
6884

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42900 –

Poz. 6885,6886

6885
6885

UCHWAŁA NR XV/108/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001
r., nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz art. 42 ust.
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz.654) Rada Miasta Mszana Dolna
uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej zatwierdzonego
Uchwałą nr XI/73/2011 Rady Miasta w Mszanie Dolnej
z dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące
zmiany:

„2) logopedycznej
3) endokrynologicznej
4) pulmonologicznej „
§ 2. Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Miasta
Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Malec

1. W § 7 ust 3 po punkcie 1 dodaje punkty 2-4
w brzmieniu:
6885

6886
6886

UCHWAŁA NR XV/109/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2011 o kwotę 74.500,00 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po
zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 28.913.155,89 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.500,00 zł.
w tym:
1) zwiększa się
74.500,00 zł.

dochody

majątkowe

o kwotę

§ 2.
1. Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Mszana Dolna
na rok 2011 o kwotę 74.500,00 zł., oraz dokonuje
się
zmiany
w planie
wydatków
zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po
zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 30.645.911,95 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących
w tym:
1) dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych z czego:

a) dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej
uchwały.
3. W związku ze zmianami określonymi w ust.
1 zwiększa się plan wydatków majątkowych
o kwotę 74.500,00 zł., w tym:
1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie 74.500,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.
§ 3. Udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mszanie Dolnej w łącznej kwocie
50.000,00 zł. w tym:
1) dotacji inwestycyjnej w łącznej kwocie 50.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie prac projektowych, wiertniczobadawczych i dokumentacji budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego.
§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1 ,
§ 2 i § 3 dokonuje się zmiany w dotacjach udzielanych
z budżetu miasta Mszana Dolna w roku 2011 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Malec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42901 –

Poz. 6886
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1.

700

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Razem:

Dochody
Zmniejszenie
-

Zwiĉkszenie
74.500,00
74.500,00
74.500,00

-

74.500,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1.

750

Rozdział

75023

2.

754
75405

3.

900
90001

90095

4.

926
92601

Razem:

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki majątkowe

Wydatki
Zmniejszenia
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-

Zwiĉkszenie
3.500,00
3.500,00

-

3.500,00
68.000,00
45.000,00

-

45.000,00
23.000,00

-

23.000,00
6.500,00
6.500,00

3.500,00

6.500,00
78.000,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42902 –

Poz. 6886
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Dział

1.

750

Rozdział

75023

2.

754
75405

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Razem:

Wydatki
Zmniejszenie
3.500,00
3.500,00

Zwiĉkszenie
-

3.500,00

-

3.500,00

-

-

3.500,00
3.500,00

-

3.500,00

-

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011

Lp.

Dział

1

400

Rozdział

40002

2

600
60016

3

700
70005

Treść
Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane
z udziałem środków
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2

Plan na 2011r.
przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan na 2011r.
po zmianach

109.414,00
109.414,00

-

-

109.414,00
109.414,00

109.414,00
2.795.530,00
2.795.530,00

-

-

109.414,00
2.795.530,00
2.795.530,00

2.795.530,00

-

-

2.795.530,00

7.485.365,93

-

-

7.485.365,93

7.485.365,93

-

-

7.485.365,93

7.485.365,93

-

-

7.485.365,93

7.414.365,93

-

-

7.414.365,93
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4

754
75416

5

900
90001

90005

90015

90095

6

926
92601

Razem:
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Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane
z udziałem środków
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2

Poz. 6886

250.000,00
250.000,00

-

-

250.000,00
250.000,00

250.000,00

-

-

250.000,00

225.900,00

-

68.000,00

293.900,00

189.900,00

-

45.000,00

234.900,00

189.900,00

-

45.000,00

234.900,00

18.000,00

-

-

18.000,00

18.000,00
13.000,00

-

-

18.000,00
13.000,00

13.000,00

-

-

13.000,00

5.000,00

-

23.000,00

28.000,00

5.000,00

-

23.000,00

28.000,00

2.145.693,69
2.145.693,69

-

6.500,00
6.500,00

2.152.193,69
2.152.193,69

2.145.693,69

-

6.500,00

2.152.193,69

2.078.860,05
13.011.903,62

-

74.500,00

2.078.860,05
13.086.403,62

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Poz. 6886
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA W ROKU 2011
Dział

Rozdział

400

40002

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Wytwarzanie
i zaopatrywani
e w energię
elektryczną,
gaz i wodę
Dostarczanie
wody
dotacja celowa
przekazana dla
ZGK na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
związanej
z potrzebami
wodociągu
miejskiego

600
60016

Transport
i łączność
Drogi publiczne gminne
dotacja celowa
przekazana
gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

801
80104

Oświata
i wychowanie
Przedszkola
dotacja podmiotowa

851
85154

Ochrona
zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe
(bieżące) na
realizację zadań
w zakresie profilaktyki
i przeciwdziałani
a alkoholizmowi

Zwiększenie
Zmniejszenie +/-

Dla jednostek sektora finansów
publicznych po
zmianach

Zwiększenie
Zmniejszenie +/-

+50.000

50.000

-

Dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych po
zmianach
-

+50.000

50.000

-

-

+50.000

50.000

-

-

-

5.000

-

5.000

-

5.000

-

-

-

-

-

589.882

-

-

-

589.882
589.882

-

-

-

10.000

-

-

-

10.000

-

-

-

10.000

-

-
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Pomoc społeczna
Jednostki
specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji
kryzysowej
dotacje celowe
na pomoc finansową dla
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji jej
zadań bieżących

900

90005

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
dotacja celowa
przekazana
gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

921

92109

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy
i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
dotacja podmiotowa

92116

Biblioteki
dotacja podmiotowa

Razem:

Poz. 6886,6887
-

2.400

-

-

-

2.400

-

-

-

2.400

-

-

-

18.000

-

-

-

18.000

-

-

-

18.000

-

-

-

520.000

-

-

-

270.000

-

-

-

270.000

-

-

-

250.000
250.000

-

-

+50.000

595.400

-

599.882

Przewodniczący Rady
Adam Malec
6886
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Poz. 6887

6887
6887

UCHWAŁA NR XV/112/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwalĉ w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
Zgodnie z art.18 ust.1 i ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 ,
art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) art. 4 ust. 2 ustawy
z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) w związku
z art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji
niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 232, poz. 1378 )– Rada Gminy Nawojowa
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/105/11 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego, załącznik Nr 2 otrzymuje nowe
brzmienie o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowane poczynając od roku
2012
2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik
do uchwały Nr XV/112/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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6888
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UCHWAŁA NR VIII/61/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 - ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- tekst jednolity- Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. oraz
art.212 ust.1, art.217 ust.2 pkt 2,6, art. 235, art.236 –
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. –
Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2011r.,
jak w tabeli nr 1: - zwiększenie o kwotę zł: 97.299,z tego: dochody bieżące w wysokości - 97.299,- zł

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2011r.,
jak w tabeli nr 2: - zwiększenie o kwotę zł: 97.299,z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie zł: 11.176,- w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczone – 1.142,- wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań - 10.034,2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 123,3) Wydatki majątkowe, zwiększenie w wysokości zł 71.000,§ 2. Po dokonaniu w/w zmian budżet Gminy Trzciana na 2011 r. wynosi zł: - dochody: 21. 145.636,84 - wydatki: 27. 938.684,84
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§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków Budżetu Gminy Trzciana między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w kwocie zł: 373.400,- jak niżej:
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§ 4.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 6.793.048,- zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie zł: 613.459,- - zaciąganych kredytów
i pożyczek w kwocie zł: 2.576.471,- - zaciąganej pożyczki w BGK w kwocie zł: 3.603.118,-

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 6888

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł:
7.741.577,3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie zł:
948.529,- w specyfikacji jak niżej:

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

6888
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6889
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UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjĉtej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze
Gminy Trzciana.
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./ oraz art. 6, ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ w związku
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011 r. /M.P. Nr 95, poz. 969/ - - Rada Gminy Trzciana
uchwala, co następuje:

2012 na obszarze Gminy Trzciana z kwoty 74,18 zł za
1 kwintal do kwoty 52,- zł za 1 kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzciana
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętą jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy
6889

6890
6890

UCHWAŁA NR VIII/63/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm./ - Rada Gminy Trzciana uchwala, co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1) . od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,61 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od
1 m2 powierzchni;
2) . od budynków lub ich części:
a) . mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6890

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- letniskowych – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, - gospodarczych i innych – 4,32 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) . od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/201/10 Rady
Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzciana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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UCHWAŁA NR VIII/64/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr II/10/02 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
od podatku od nieruchomości.
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.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) – Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/10/2002 Rady Gminy Trzciana
z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości dokonuje się następującej zmiany:
6891

oraz budowle służące do gromadzenia, uzdatniania i rozprowadzania wody, w tym rurociągi
i przewody sieci rozdzielczej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzciana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

§1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków
6892

6892

UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy
Trzciana 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 przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
d) od autobusu, - jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

2.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, - jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzciana.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/202/10 Rady
Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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Poz. 6892
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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Poz. 6892,6893
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
6892

6893
6893

UCHWAŁA NR VIII/66/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki
korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzciana.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń.
a) Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
b) Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków;
- umowa o zapatrzenie w wodę;
- umowa o odprowadzanie ścieków.
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c) Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej
z umów wymienionych w pkt b).
d) Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć Referat
ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
w Trzcianie.
§ 2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia
w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.
§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz
warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.
Rozdział 2
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 4. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa
w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania
wody i odprowadzania ścieków określa umowa, o której
mowa w §2 oraz pozwolenia wodno prawne wydane na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 5.
1. Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także
określać maksymalne ilości dostarczanych ścieków.
2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.).
3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać
jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń
kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.
964).
§ 6. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów
z Odbiorcami usług.
§ 7.
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.
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2. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do
zawarcia Umowy, także z osobą korzystającą z lokalu
wskazaną we wniosku, po spełnieniu następujących
warunków:
a) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych wody,
b) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie
uzgodnionym
przez
Przedsiębiorstwo
z właścicielem lub zarządcą,
c) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań
między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy,
d) właściciel lub zarządca na podstawie Umowy z nim
zawartej, reguluje należności wynikające z różnicy
wskazań między wodomierzem głównym a sumą
wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody
e) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów
czerpalnych usytuowanych poza lokalami
f) uzgodniono z właścicielem lub zarządcą, sposób
przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali,
g) uzgodniono z właścicielem lub zarządcą sposób
przerywania dostarczania z punktów czerpalnych
usytuowanych poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia
Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym
budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w ust. 2.
4. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę
właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego
jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych
Odbiorców
usług
w tym
budynku,
w terminie określonym w Umowie.
5. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia dotyczące ilości i jakości usług wodociągowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
sposobu i terminów rozliczeń, praw i obowiązków
stron, procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, okresu obowiązywania
umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków Umowy, w tym warunków wypowiedzenia oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w §5 ust. 4.
7. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków,
Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
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§ 8.
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub
określony.
2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia
Przedsiębiorstwa od Umowy.
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane niezgodnie z przepisami
prawa,
2) odbiorca zalega z opłatami za dwa pełne okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie odpowiada
wymogom określonym w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie
urządzenia pomiarowego,
4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne
odprowadzanie ścieków to jest bez zawarcia
umowy albo celowo uszkodzono lub pominięto
wodomierz,
5) celowo uszkodzono plomby i inne zabezpieczenia,
6) odbiorca odmówił wstępu przedstawicielom
Przedsiębiorstwa na teren nieruchomości w celu
wykonania takich czynności jak:
a) zainstalowanie lub demontaż wodomierza
głównego,
b) montaż studni wodomierzowej,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych
i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
d) przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
e) odcięcie przyłącza lub założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie
wody,
f) usunięcie awarii przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego.
5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20
dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, z tym że
w przypadkach określonych w ust. 4 pkt 1, 3, 4, 5 i 6
ppkt e i f odstąpienie od umowy następuje bezzwłocznie.
6. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 9.
1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny
wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym
w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie
o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych
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warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu
przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez
Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.
2. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt
Umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku
o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali
§ 10.
1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący
Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia
usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla
poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług
lub obszaru.
3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.
§ 11. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania
z zaopatrzenia
w wodę
i odprowadzania
ścieków
w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób
eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych
w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat
za odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia do
sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.
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Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat.
§ 12. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

§ 17.
Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w
przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego
w stosunku do nieruchomości,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 13.
1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.
2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną
Uchwałą Rady Gminy Trzciana bądź wprowadzoną
w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.
§ 14.
1. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie
lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni
od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy Trzciana
w sprawie zatwierdzenia taryfy.
2. W przypadku nie podjęcia uchwały, o której mowa
w ust. 1 bądź w razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności przedmiotowej uchwały, Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie lub
w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie.
§ 15. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział
5 Ustawy oraz Umowa.
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§ 18.
1.

Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci
następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz
miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego
liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 19.

Rozdział 5
Warunki przyłączenia do sieci.

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia,
o których mowa w §18, a w przypadku zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek
o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia,
zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony
przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.
in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich
finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego
przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 16.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
która ma być przyłączona do sieci.
3.

Wniosek, o którym mowa
w szczególności zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

w ust.

1 powinien

dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
adres podłączanej nieruchomości,
rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
dane wykonawcy,
datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym.

§ 20.
1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
projektowych oraz budowlano - montażowych.
2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są
potwierdzane przez strony w protokołach, których
wzory, uwzględniając postanowienia §21, określa
Przedsiębiorstwo.
4. Koszty budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz studni wodomierzowej, pomieszcze-
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nia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego obciążają Odbiorcę.
5. W przypadku wybudowania przez Odbiorcę urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, odbiorca
może je przekazać odpłatnie gminie lub Przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie.
6. W celu rozpatrzenia wniosku o przejęcie urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych Odbiorca powinien
złożyć następujące dokumenty:
1) fakturę VAT na udokumentowane prace i materiały,
2) projekt budowlano – wykonawczy zatwierdzony
(uzgodniony) przez Przedsiębiorstwo,
3) pozwolenie na budowę,
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu,
5) dziennik budowy,
6) oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania urządzenia zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami,
7) atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały,
8) protokół odbioru technicznego,
9) inwentaryzację geodezyjną,
10) oświadczenie wnioskodawcy zapewniające
Przedsiębiorstwu możliwość wejścia na teren
nieruchomości w celu obsługi wybudowanego
urządzenia
§ 21.
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie
Umowie o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien
zawierać co najmniej:
a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),średnicy, materiałów i długości,
c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
d) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
e) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego
wniosku o zawarcie Umowy.
Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości dostĉpu do
usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
§ 22.
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do
sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do
sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania
zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
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3. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez
Przedsiębiorstwo i zatwierdzane przez Radę Gminy
Trzciana. Opracowanie planów następuje na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
§ 23.
1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy
w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz
odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej
przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa
i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej
na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego
własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki
miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest
miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.
Rozdział 7
Sposób postĉpowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej ścieków.
§ 24. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji
usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 25. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej
jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na
2 dni przed planowanym terminem, jeżeli przerwa lub
ograniczenie w dostawie wody będzie krótsze niż
12 godzin oraz co najmniej na 7 dni przed planowanym
terminem, jeżeli przerwa lub ograniczenie w dostawie
wody będzie trwało dłużej niż 12 godzin.
§ 26.
1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej
24 godziny Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru
wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek
opłat określonych w obowiązującej taryfie.
§ 27.
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do
budynku lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, za-
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wiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo bezzwłocznie odciąć
dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne
jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
2) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,
3) stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie
wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
4) celowo uszkodzono plomby lub inne zabezpieczenia,
5) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia umowy, jak i przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach
pomiarowych.
3. W przypadku odcięcia dostaw wody w sytuacji określonej w ust. 1 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do
udostępnienia zastępczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania osób określonych w ust. 1 o miejscu i sposobie
udostępnienia tego punktu.
Rozdział 8
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodĉ
i odprowadzania ścieków.
§ 28. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej,
które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 29. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego
regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
§ 30. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego
powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika
lokalu.
Rozdział 9
Standardy obsługi Odbiorców usług.
§ 31. Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom
należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić
stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§ 32. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy
pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede
wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.
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§ 33. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości
dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.
§ 34.
1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację
w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się
przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia
w którym usługa została wykonana, lub miała być
wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres
Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) zgłoszenie roszczenia o upust lub odszkodowanie,
e) numer i datę zawarcia Umowy,
f) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie,
nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej
wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
a) nazwę Przedsiębiorstwa,
b) powołanie podstawy prawnej,
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie
uwzględnienia reklamacji,
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia
roszczeń w innym trybie,
e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego
przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację
winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia,
a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego
upustu, odszkodowania lub innej należności.
9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet
przyszłych należności może nastąpić jedynie na
wniosek Odbiorcy usługi.
Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
§ 35. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
a) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
gminy Trzciana,
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b) Państwowa Straż Pożarna z siedzibą w Bochni,
c) Inne jednostki ratownictwa pożarowego, biorące
udział w akcji na terenie gminy Trzciana.
§ 36. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci
będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany
jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem,
a przede wszystkim z opomiarowanych punktów poboru
usytuowanych przy Strażnicach OSP.
§ 37. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
zobowiązani są do comiesięcznych sprawozdań
z pobranej wody z punktów nieopomiarowanych (hydrantów ppoż.). Zbiorcze sprawozdanie z poboru wody
do celów ppoż. składa Przedsiębiorstwu Komendant
Gminny OSP w Trzcianie.
§ 38.
1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na
cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone
w taryfie, może też zawrzeć umowę z gminą, w której
określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę
na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione
w art. 22 Ustawy.

Rozdział 11
Przepisy końcowe.
§ 39. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 40. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.
§ 41.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.
6893
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UCHWAŁA NR VIII/68/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków
(Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) - Rada Gminy Trzciana
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Budownictwa i Rolnictwa następującą taryfę
obowiązującą na terenie Gminy Trzciana za usługi
zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

6894

1) I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej oraz jednostki pobierające wodę do celów ochrony przeciwpożarowej: cena 3,00,-zł za 1 m³ wody + VAT.

2) II grupa taryfowa- pozostali odbiorcy: cena 5,00,-zł
za 1m³ wody + VAT.
2. Zatwierdza się miesięczną opłatę stałą od każdego
odbiorcy wody w wysokości 6,50 zł + VAT.
§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Trzciana
Nr XXI/155/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 listopada
2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzciana.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42930 –

Poz. 6895

6895
6895

UCHWAŁA NR XII/117/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211,
art. 212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
2.032.912 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32.912 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa
się
przychody
budżetu
o kwotę
2.000.000 zł., jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami po
zmianach stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 15.040.150 zł , który zostanie pokryty z :
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.513.563 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 10.700.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –
wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie
826.587 zł.
§ 3. Zwiększa się:
1) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
określony w § 3 ust 3 pkt 1 uchwały budżetowej

Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia
30 grudnia 2010, do kwoty 10.700.000 zł.
2) limit upoważnienia dla Burmistrza Żabna do zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określony
w § 9 ust 1 uchwały budżetowej na rok 2011
Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., do kwoty
6.000.000 zł.
§ 4. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia
2010 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą:
1) Tabela nr 3 do uchwały budżetowej dotycząca wydatków majątkowych budżetu otrzymuje treść załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 50/U/11
z dnia 8 października 2011, 52/U/11 z dnia 14 października 2011 r., Burmistrza Żabna.
2) Tabela nr 4 do uchwały budżetowej dotycząca przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej dotyczący
udzielanych dotacji otrzymuje treść załącznika nr
6 do niniejszej uchwały.
4) Tabela nr 7 do uchwały budżetowej dotycząca zadań realizowanych na podstawie porozumień lub
umów między j.s.t. otrzymuje treść załącznika nr
7 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Poz. 6895
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dochody
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
0770

400
40002
0970

6619

700
70005

0770

756

75615

2680
801
80110
0920
80114
0920
853
85395

2009

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiĉ elektryczną, gaz
i wodĉ
Dostarczanie wody
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane
z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Pozostałe odsetki
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
Pozostałe odsetki
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Pozostała działalność
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

Przed zmianą
322 109,38
322 109,38

Zmiana
- 40 000,00
- 40 000,00

Po zmianie
282 109,38
282 109,38

55 000,00

- 40 000,00

15 000,00

525 146,00

- 19 447,00

505 699,00

525 146,00
0,00

- 19 447,00
505 699,00

505 699,00
505 699,00

525 146,00

- 525 146,00

0,00

3 264 470,00

- 293 925,00

2 970 545,00

3 264 470,00

- 293 925,00

2 970 545,00

959 000,00

- 293 925,00

665 075,00

11 417 908,00

- 27 098,00

11 390 810,00

3 117 726,00

- 27 098,00

3 090 628,00

61 726,00

- 27 098,00

34 628,00

777 806,00
700,00
700,00

2 467,00
1 467,00
1 467,00

780 273,00
2 167,00
2 167,00

300,00

1 000,00

1 300,00

300,00

1 000,00

1 300,00

301 793,00

91,00

301 884,00

301 793,00

91,00

301 884,00

3 614,00

91,00

3 705,00
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900
90001
0970
926
92601

6330
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Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Razem:

Poz. 6895
17 924 226,00

- 1 562 000,00

16 362 226,00

13 627 391,00

- 1 562 000,00

12 065 391,00

2 984 360,00
750 000,00
750 000,00

- 1 562 000,00
- 93 000,00
- 93 000,00

1 422 360,00
657 000,00
657 000,00

500 000,00

- 93 000,00

407 000,00

62 367 494,38

- 2032912,00

60334582,38

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Poz. 6895
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Poz. 6895

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42935 –

Poz. 6895

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42936 –

Poz. 6895

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589
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Poz. 6895

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42938 –

Poz. 6895

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42939 –

Poz. 6895

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Poz. 6895

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Przychody
Paragraf
903

950
951
952

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

3 513 563,00

0,00

3 513 563,00

0,00

0,00

0,00

3 174 919,00

0,00

3 174 919,00

20 000,00

0,00

20 000,00

8 700 000,00

2 000 000,00

10 700 000,00

Razem:
15408482,0000

Razem:
2000000,0000

Razem:
17408482,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Wydatki majątkowe Gminy Żabno w roku 2011
Dział
150

Rozdział

Paragraf

15011

6300

400
40002
6050

6057
6059
600
60014
6050

60016
6050

Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja dla Gminy Dąbrowa Tarnowska na opracowanie koncepcji
zagospodarowania Strefy Aktywności Gospodarczej w Morzychnie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach
Wykonanie sieci wodociągowych - dobudowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodnika przy drodze powiatowej, ul. Witosa w Łegu Tarnowskim
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Asfaltowanie dróg w Żabnie
Odbudowa drogi gminnej w Niedomicach

Wartość
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
2 214 040,00
2 214 040,00
659 902,00
604 902,00
55 000,00
1 165 857,00
1 165 857,00
388 281,00
388 281,00
3 213 318,00
71 432,00
71 432,00
71 432,00
3 135 121,00
3 135 121,00
20 000,00
0
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60017
6050
60078
6050

700
70005
6050

6057

6059

6207

720
72095
6060

6300

6630
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Remont drogi wraz z kanalizacją opadową oraz przebudowa chodnika w Odporyszowie
Remont dróg gminnych stanowiących łącznik drogi wojewódzkiej
nr 975 ul. Dąbrowskiego z drogą wojewódzka nr 975 il. Tarnowska
Remont nawierzchni ul. Długiej w Niedomicach
Wykonanie drogi osiedlowej wraz z przebudową wjazdu p przepustu w Czyżowie
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie przepompowni na rowie przy ul.Jana w Żabnie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont dróg ul .Laskówka w Sieradzy, "Bugaj" w Pasiece Otfinowskiej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Elewacja i wymiana drzwi w Domu ludowym w Czyżowie
Modernizacja budynku Przedszkola na potrzeby utworzenia lokali
socjalnych w Łęgu Tarnowskim
Modernizacja budynku przedszkola w Pasiece Otfinowskiej
Modernizacja budynku przy ul. Jana w Żabnie
Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku
w Żabnie
Remont chodnika i placu przy budynku Domu Ludowego w Kłyżu
Remont chodników i placów postojowych wraz z instalacją kanalizacji opadowej w Niedomicach
Remont dachu Domu Ludowego w Kłyżu
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Niecieczy
Wykonanie wiaty przystankowej-Plac Grunwaldzki Żabno
Zagospodarowanie terenów osiedla przy ul 3-Maja w Żabnie
Zagospodarowanie terenu placu zabaw i otoczenia przy ul. Jagiełły
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku
w Żabnie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku
w Żabnie
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
Dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Żabnie dotyczące Modernizacji Centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą
na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą
na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą
na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"

Poz. 6895

0
2 405 355,00
659 766,00
50 000,00
6 765,00
6 765,00
6 765,00
0
0
0
3 537 303,00
3 537 303,00
934 017,00
32 013,00
50 000,00
22 628,00
17 000,00
447 376,00
0
0
35 000,00
65 000,00
29 000,00
223 000,00
13 000,00
1 349 853,00
1 349 853,00
777 986,00
777 986,00

475 447,00
475 447,00
69
69
0
0

0
0

0
0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

6639

750
75023
6050
6060

754
75412
6050

6230
758
75814

6010

75818
6800

801
80101
6050

80104
6050

80110
6050

6060

80130

6300

851
85154
6050

– 42942 –

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą
na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego-kotłownia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie instalacji sanitarnej i gazowej w Budynku OSP
w Pasiece Otfinowskiej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
Wniesienie udziałow do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w niedomicach
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rezerwa na wydatki inwestycyjne na drogach
Rezerwa na wydatki sołectw
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie
Wykonanie placu zabaw i zagosp. terenu przy Szkole Podst.
w Bobrownikach Wielkich
Wykonanie placu zabaw i zagosp. terenu przy Szkole Podst.
w Niedomicch
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja Przedszkola Publicznego w Niedomicach
Modernizacja Przedszkola w Żabnie
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim.
Wymiana drzwi w budynku Gimnazjum Publicznego w Łęgu Tarn.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup środków trwałych w Publicznym Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
Szkoły zawodowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja na dofinansowanie remontu elewacji budynku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poz. 6895

69
69
36 750,00
36 750,00
0
0
36 750,00
36 750,00
70 574,00
70 574,00
17 000,00
17 000,00

53 574,00
53 574,00
120 000,00
120 000,00

120 000,00
120 000,00
0
0
0
0
1 748 875,00
1 512 285,00
1 512 285,00
1 107 000,00
156 603,00
248 682,00
100 000,00
100 000,00
57 400,00
42 600,00
96 590,00
84 810,00
65 010,00
19 800,00
11 780,00
11 780,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
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900
90001
6050

6057
6059
90002
6050
6055
6056
90005
6050

90015
6050
921
92109
6050

6057

6059

6220

92120

6570
926
92601
6050

6060
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Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej - tranzyt Żabno-Niedomice
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno
Budowa stacjonarnej kontenerowej przepompowni wody
w Ilkowicach
Budowa stacjonarnej kontenerowej przepompowni wody w Żabnie
Wykonanie sieci kanalizacyjnej-dobudowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno
Gospodarka odpadami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
"Słoneczna Małopolska"- kolektory słoneczne na terenie Gminy
Żabno
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dobudowa oświetlenia ulicznego.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS)
Odwodnienie Domu Ludowego w Otfinowie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS)
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja dla Centrum Kultury na inwestycje w Domu Ludowym
w Kłyżu
Dotacja dla Centrum Kultury w Żabnie na inwestycje
w Bobrownikach Wielkich
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Otfinowie i Żabnie
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja boiska "Orlik 2012" -stadion w Łęgu Tarnowskim
Modernizacja boiska Orlik+ Stadion sportowy w Żabnie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup wycinarki do trawy

Poz. 6895

80 000,00
20 328 373,00
15 943 641,00
4 173 360,00
280 000,00
3 705 360,00
80 430,00
72 570,00
35 000,00
9 809 937,00
9 809 937,00
1 960 344,00
1 960 344,00
4 307 500,00
216 757,00
216 757,00
2 683 110,00
2 683 110,00
1 407 633,00
1 407 633,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
67 232,00
67 232,00
67 232,00
3 407 441,00
3 377 441,00
261 905,00
203 905,00
58 000,00
1 428 502,00
1 428 502,00
1 142 034,00
1 142 034,00

545 000,00
45 000,00
500 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00
942 500,00
942 500,00
923 500,00
873 500,00
50 000,00
19 000,00
19 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

6300

– 42944 –

Poz. 6895

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie wykonania oświetlenia w hali sportowej w Żabnie
Razem

0
0
35 709 243,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻABNO NA ROK 2011

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

60 334 582,38

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

75 374 732,38

3.

NADWYŻKA - DEFICYT (1 - 2)

-15 040 150,00

SFINANSOWANIE ( 5 - 6 )
4.

15 040 150,00

5.

PRZYCHODY BUDŻETU:
z tego:

17 408 482,00

§

903
903

a/ zaciągane pożyczki z tego:
pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach
PROW 2007-2013
pożyczki na zadania współfinansowane środkami Unii
Europejskiej
b/ zaciągane kredyty

952

950
951
6.

992

3 513 563,00
1 165 857,00
2 347 706,00
10 700 000,00

c/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
d/ spłaty udzielonych pożyczek
ROZCHODY BUDŻETU:
z tego:
a/ spłata zaciągniętych
pożyczek i kredytów

3 174 919,00
20 000,00
2 368 332,00

2 368 332,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42945 –

Poz. 6895
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr IV/27/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabno w 2011 r.

Dział

Rozdz

Nazwa

1.
150

2.

3.
Przetwórstwo Przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacje celowe przekazane gminie
Dąbrowa Tarnowska na zadania
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między
j.s.t.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dotacje celowe przekazane Parafii
Rzymskokatolickiej w Żabnie dofin. zadania rewitalizacji Rynku
w Żabnie
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu-Internet szansą na
lepszy start w przyszłość uczniów
Małopolski"
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznych szkół
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
publicznych szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż j.s.t
lub przez osoby fizyczne
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Dotacje celowe przekazane gminie
m. Tarnowa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
umów między j.s.t.

15011

700
70005

720
72095

754
75412

801
80101

80103

80104

Dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych
celowe
podinwesty
miotowe
bieżące
cyjne
4.
5.
6.
10 000
10 000

Dotacje dla pozostałych jednostek
podmio
towe
7.

celowe
inwesty
bieżące
cyjne
8.
9.
0
0

10 000
475 447
475 447

475 447
69
69

69

107 000

40 000

2 895 325
1 420 938
285 714

1 135 224
4 278

4 278
95 722

34 254

1 319 947

59 771
59 771

53 574
53574

59 771

53574
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80110

80130

80146

851
85154

85195

852
85295

921
92109

92116

92120

926
92601

Pomoc finansowa Gminie Miasta
Tarnowa- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Żabno uczęszczających do SOSW w Tarnowie
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznych przedszkoli
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż
j.s.t lub przez osoby fizyczne
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż
j.s.t lub przez osobę fizyczną
Szkoły Zawodowe
Dotacje na dofinansowanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żabnie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dotacje celowe przekazane do
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
umów między j.s.t.
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
dotacja na pomoc finansową Gminie Miasta Tarnowa
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych j.s.t.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Otfinowie
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Żabnie
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

– 42946 –

Poz. 6895

61 468
444 059

875 888
154 440

154 440
40 000

40 000
7 000

7 000
3 000
3 000

54 000
50 000

50 000
3 000
4 000

4 000
2 500
2 500

2 500
948 140

545 000

13 000

586 493

545 000

13 000

30 000

586 493

545 000

13 000
361 647
361 647
30 000
10 000
20 000
3 500
3 500

0
0

318 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

92605
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Dotacje celowe przekazane do
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
umów między j.s.t.
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
Ogółem:
Dotacje łącznie
z tego: majątkowe
bieżące

Poz. 6895,6896

3 500
318 000

948 140

113 500

595 069

2 895 325

318 000
447 271

559 021
5 558 326
1 154 090
4 404 236

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Żabnie Nr IV/27/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział
600

Rozdz.
60014
60014

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dochody majątkowe
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe

Dochody
35 716
35 716
35 716

Wydatki
35 716

35 716
35 716
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

6895

6896
6896

UCHWAŁA NR XII/120/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
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.1591, z późniejszymi zmianami),oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr197, poz.1172) Rada Miejska
w Żabnie uchwala, co następuje:

19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
(M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.969 ) z kwoty 74,18 zł. za 1 dt
do kwoty 48,00 zł. za 1dt.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego w 2012 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

6896

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42948 –

Poz. 6897,6898

6897
6897

UCHWAŁA NR XII/121/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 .
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 i 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi
zmianami) w związku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 , poz.961) oraz art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok jak niżej:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1m2
powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od l ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od
1m2 powierzchni.
2/ od budynków lub ich części:

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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.
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 3,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/542/10 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.,
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2010r., Nr 584, poz.4556,
zmieniona uchwałą Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 grudnia 2010r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia
2011r., Nr 22 poz.178.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
od 1 stycznia 2012 r.

mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

6897

6898
6898

UCHWAŁA NR XII/122/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno
w roku podatkowym 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi
zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co
następuje:

§ 1. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnionych w art. 7 ust.1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku:
1/ budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie
do celów działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej, przeciwpożarowej, oraz służące realizacji zadań
własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej.
2/ budynki mieszkalne jednorodzinne i wielomieszkaniowe wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkalne
z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 589

– 42949 –

§ 2. Traci moc uchwała Nr L /548/10 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym
2011, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 652,
poz. 5417.

Poz. 6898,6899

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

6898

6899
6899

UCHWAŁA NR XII/123/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 10 ust.1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,
z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.962 ) oraz pkt. 3
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012r. (M.P. Nr 95, poz.961) w związku z art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172), Rada Miejska
w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
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 5,5t włącznie – 450 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 550 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 650 zł.
2/ od samochodów ciężarowych o których mowa
w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3/ od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton –
700 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 ze-

społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
5/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę
całkowitą od 7ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 410 zł.
6/ od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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, według stawek określonych
w załączniku Nr 3 do 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 - 500 zł.
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 700 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/540/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2011r., ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia
17 listopada 2010r., Nr 584 poz.4554.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy
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Poz. 6899
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/123/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

l

2

12
13
14
15

13
14
15
-

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
-

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
stawka podatkowa
(w złotych)
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

stawka podatkowa
(w złotych)
5

dwie osie
650
680
700
800

680
700
750
1307

750
800
850
930
1059
1059
cztery osie i więcej
1020
1050
1087
1726
1726

800
850
900
1059
1645
1645

trzy osie

1050
1087
1726
2560
2560
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Poz. 6899
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/123/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 4 uchwały
Masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

l

2

12
18
25
31
powyżej 36

18
25
31
36 włącznie
-

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
stawka podatkowa
(w złotych)
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

stawka podatkowa
(w złotych)
5

dwie osie
150
278
585
1474
1474

200
502
960
2023
2023

1301
1301

1798
1798

1798

2660

trzy osie
12
powyżej 36
40

36 włącznie
40
-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Poz. 6899,6900
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/123/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 6 uchwały

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

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym
za równoważne
Stawka podatkowa
(w złotych)
3

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa
(w złotych)
5

nie mniej niż

mniej niż

l

2

12
18

18
25

150
186

160
334

25

36 włącznie

334

586

powyżej 36

-

334

586

220
640
887
887
1200

323
887
1348
1348
1774

jedna oś

dwie osie
12
28
33
powyżej 36
38 i powyżej
12
powyżej 36
38 i powyżej

28
33
36 włącznie
38
trzy osie
36 włącznie
38
-

707
707
984

984
984
1337
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

6899

6900
6900

UCHWAŁA NR XII/124/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno
w roku podatkowym 201
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz.U.
z 2001r.
Nr
142,
poz.1591,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr197,
poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton

§ 1. Zwalnia się w 2012 roku na terenie Gminy
Żabno z podatku od środków transportowych:

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

1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton służące wyłącznie do akcji ochrony przeciwpożarowej,
6900

używane wyłącznie w działalności komunalnej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/541/10 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie określenia
zwolnień przedmiotowych w podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2011 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2010 r.,
Nr 584, poz.4555 .

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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6901
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UCHWAŁA NR XII/125/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591,z późniejszymi zmianami) oraz art. 15
i art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami),
w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.961),art.47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197,
poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1.
2

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 1 m
zajętej powierzchni pod sprzedaż na terenie Gminy
Żabno w wysokości 3.00 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728.64 zł.

3. Przez pojęcie „zajęta powierzchnia” należy rozumieć całkowitą powierzchnię zajętą pod sprzedaż
jak również powierzchnię zajętą przez sprzedającego, z której nie może skorzystać inny sprzedający.
4. Przy wyliczeniu wysokości opłaty bierze się pod
uwagę każdy rozpoczęty metr Kwadratowy powierzchni pod sprzedaż.
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od
sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
a) na terenie miasta Żabno - Miejski Ludowy Klub
Sportowy w Żabnie. Zainkasowane kwoty
z tytułu opłaty targowej , Miejski Ludowy Klub

Sportowy odprowadza w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso Miejski
Ludowy Klub Sportowy w Żabnie otrzymuje 90%
zainkasowanej kwoty.
b) na terenie Niedomic – Środowiskowy Klub Sportowy ”Unia” w Niedomicach. Zainkasowane
kwoty z tytułu opłaty targowej , Środowiskowy
Klub Sportowy ”Unia” odprowadza w całości na
konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso
Środowiskowy Klub Sportowy ”Unia” w Niedomicach otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.
c) w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy
Żabno - osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej będzie wynosić
30% zainkasowanej kwoty i wypłacane będzie
w kasie Urzędu Miejskiego po rozliczeniu zainkasowanych kwot i wpłaceniu opłaty targowej.
3. Inkasenci określeni w ust. 2 będą dokonywać rozliczeń wpływów i wpłaty inkasana koniec każdego
miesiąca do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego.
§ 4. Cennik opłaty targowej należy umieścić na
targowiskach w widocznym miejscu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 164,
poz.1301.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/125/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty targowej:
Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imiĉ inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

2

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155

7

Ilkowice

Giebułtowska Franciszka

33-131 Łęg Tarnowski, Ilkowice, ul. Rudno 215

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

13

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

14

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

15

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

16

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

17

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

18

Siedliszowice

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

6901

6902
6902

UCHWAŁA NR XII/126/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)
oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197,
poz.1172) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały;

Dziennik Urzędowy
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2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/357/05 Rady
Miejskiej w Żabnie z dnia 28 listopada 2005 r. sprawie
określenia wzorów formularzy w sprawach podatku

Poz. 6902

od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2005r., Nr 708,
poz. 5057.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/126/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/126/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/126/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Rady Miejskiej w Żabnie
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UCHWAŁA NR XIII/147/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z późniejszymi zmianami) oraz 18a ust.1 i art.19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613,
z późniejszymi zmianami)w związku z pkt. 4 lit. e)
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M.P.
Nr 95, poz.961 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz.1172)Rada Miejska w Żabnie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żabnie :
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania
psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania
psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Żabno
opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości 20 zł od jednego psa.

cia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał
obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązkui wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5.
1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na
konto Urzędu Miejskiego w Żabnie.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze
inkasa. Inkasentami opłaty sąw poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żabno - osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny
być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego
do 5 dnia miesiąca następnego.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty
od posiadania psów w wysokości 10 % od kwoty
zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
od 1 stycznia 2012 r.

§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej
dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnię-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/147/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Wykaz inkasentów poboru opłaty:
Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imiĉ inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

2

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155
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7

Ilkowice

Giebułtowska Franciszka

33-131 Łęg Tarnowski, Ilkowice, ul. Rudno 215

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Niedomice

Ptaśnik Halina

33-132 Niedomice ul. Długa 33

13

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

14

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

15

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

16

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

17

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

18

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

19

Siedliszowice

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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UCHWAŁA NR VI/16/2011
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĈDZYGMINNEGO DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miĉdzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.73a
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku
Lp
1

2

Dział
750

900

Rozdz.
75095

90001

Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku
Międzygminnego
ds.
Wodociągów
i Kanalizacji
w Brzesku na rok 2011 o kwotę 9.500,00 zł i wprowadza
się zmiany w sposób następujący:

Nazwa – treść
Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
-pozostałe odsetki (§ 0920 )
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900)
- dopłata do kosztów odbioru ścieków
Gmina Wojnicz - 6.800,00
Razem dochody:

Kwota
2.700,00
2.700,00
6.800,00
6.800,00

9.500,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na
rok 2011 o kwotę 9.500,00 zł i wprowadza się zmiany w sposób następujący:
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Nazwa – treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
- wydatki bieżące
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dopłata do kosztów odbioru ścieków
Gmina Wojnicz - 6.800,00
Pozostała działalność.
- wydatki majątkowe,
w tym na objęcie udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku.
Razem wydatki:

Kwota
9.500,00
6.800,00

2.700,00

9.500,00

§ 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 po
zmianach w łącznej kwocie 459.246,70 zł, w tym dochody bieżące 444.491,70 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 po
zmianach w łącznej kwocie 789.848,70 zł, w tym:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gmin wchodzących w skład Związku i w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

1. wydatki bieżące na kwotę 417.045,00 zł,
- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dopłata do kosztów odbioru ścieków na
kwotę 331.800,00 zł.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
mgr Grzegorz Brach

2. wydatki majątkowe
- w tym na objęcie udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Brzesku na kwotę 372.803,70 zł.
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6905
6905

ZARZĄDZENIE NR 1/2011
KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na 2011 r.
Na podstawie art. 211, 212 w związku z art. 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 14 pkt 1 Statutu
Związku Gmin do spraw Wodociągowania (Dz. Urz. Woj.
Tarn. Nr 8, poz. 72) zarządza się, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu
Związku na 2011r.w następujący sposób:
1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011r o kwotę
1.230 zł:
w dziale 750- Administracja publiczna
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
w tym; wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych: w tym na wydatki
związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 1.230 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011r. o kwotę
1.230 zł:
- w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
6905

wydatki jednostek budżetowych: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
o kwotę 1.130 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
w tym: wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych: w tym wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań – rezerwa ogólna o 100 zł
§2
Zmiana planu wydatków wynika z konieczności uregulowania zobowiązań zaległych i bieżących według przewidywanych kosztów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla uchwał
budżetowych.
Komisarz Rządowy
Związku Gmin
do Spraw Wodociągowania w likwidacji
z siedzibą w Niwce
Anna Paśko
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ZARZĄDZENIE NR 3/2011
KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 31 października 2011 r.
zmian w budżecie Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na 2011 r.
Na podstawie art. 211, 212 w związku z art.257 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) i § 14 pkt.1 Statutu Związku Gmin do
spraw Wodociągowania (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 8,
poz. 72) zarządza się, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Związku na
rok 2011 w następujący sposób:
1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2011 r.
o kwotę 10.000 zł
w dziale 750- Administracja publiczna
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
w tym; dochody bieżące 10.000 zł
w tym § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących 10.000 zł
w tym wpłaty
Gmina Radłów 5.000 zł
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Gmina Wierzchosławice 5.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2011 r.
w łącznej kwocie 10.000 zł w tym:
- w dziale 750 Administracja publiczna 10.000 zł
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność 10.000 zł
w tym: wydatki bieżące 10.000 zł
wydatki jednostek budżetowych: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.000 zł
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla uchwał
budżetowych.
Komisarz Rządowy
Związku Gmin
do Spraw Wodociągowania w likwidacji
z siedzibą w Niwce
Anna Paśko
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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