DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 590

Kraków, dnia 16 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEG O:
6907

6908

–

–

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie*

42978

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010,
150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926

42983

UCHWAŁY RAD GMIN:
6909

–

Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r., Nr 734 poz. 5158)

43015

6910

–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

43016

6911

–

Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: dokonania zmian
w budżecie Gminy Dobra na rok 2011

43024

Rady Gminy Grybów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

43037

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

43044

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz
miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego
uprawnionych

43072

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie

43074

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego „Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej” w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 29

43074

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

43075

6912
6913

6914

6915

6916

6917

–
–

–

–

–

–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 6907

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

43075

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych

43081

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

43083

Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica
na rok 2012

43084

Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie
Gminy Łukowica

43087

Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na terenie Gminy Łukowica

43088

Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2012

43088

6925

–

Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

43089

6926

–

Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku od nieruchomości

43089

Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy

43090

Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

43094

6927
6928

–
–

6929

–

Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

43094

6930

–

Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia zwolnień
od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla
przedsiębiorców prowadzących działalność w branży hotelarskiej na terenie
gminy Racławice

43109

Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zlecenia zadania
wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach

43110

6931

–

6907
6907

UCHWAŁA NR XV/246/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Oņrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 18 pkt 19 lit. f)
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1590 ze zm.), art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 185 ust.
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi-

ny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.
887), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie stanowiący załącznik do uchwały
Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 42979 –

Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

Poz. 6907

jewództwa Małopolskiego, jednak nie wcześniej, niż
z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
Załącznik
do uchwały Nr XV/246/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Poz. 6907
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Poz. 6907
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Poz. 6907
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Poz. 6907,6908

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

6907

6908
6908

UCHWAŁA NR XV/241/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720,
750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926
Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) art. 212,
art. 214 pkt. 1, 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa
Małopolskiego o kwotę 11 754 063 zł, w tym:
-

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę
1 717 982 zł
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
13 472 045 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa
Małopolskiego o kwotę 12 666 969 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 8 815 416 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 3 851 553 zł
§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa
o kwotę 912 906 zł tj. do kwoty 203 821 362 zł.
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 126 406 226 zł oraz
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie
77 415 136 zł.
§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 912 906 zł.
§ 5. § 12 pkt. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu
Województwa do kwoty 126 406 226 zł w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 51 239 000 zł”.
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§ 6. W uchwale Nr V/45/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na
rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr 116/11 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2011 r.
Nr 135/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 10 lutego 2011 r., Nr 164/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r.,
Nr 216/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/64/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r.,
Nr 244/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 1 marca 2011 r., Nr 260/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2011 r., Nr 299/11
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r., Nr 302/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2011 r., Nr VII/84/11 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r.,
Nr 350/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 29 marca 2011 r., Nr 366/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2011 r.,
Nr 432/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
Nr 463/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 486/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
Nr 507/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 5 maja 2011 r., Nr 564/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2011 r.,
Nr IX/132/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 31 maja 2011 r., Nr 588/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2011 r., Nr 639/11
Zarządu
Województwa
Małopolskiego
z dnia
14 czerwca 2011 r., Nr 720/11 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr X/150/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca
2011 r., Nr 801/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r., Nr 831/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2011 r.,
Nr 842/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 900/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 907/11
Zarządu
Województwa
Małopolskiego
z dnia
9 sierpnia 2011 r., Nr 941/11 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r., Nr 945/11
Zarządu
Województwa
Małopolskiego
z dnia
25 sierpnia 2011 r., Nr XI/167/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
Nr 1034/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 1040/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2011 r.,
Nr 1081/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 20 września 2011 r., Nr XII/184/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r.,
Nr 1112/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 27 września 2011 r., Nr 1178/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011 r.,
Nr 1230/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 20 października 2011 r., Nr 1282/11 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 27 października
2011 r., Nr XIII/209/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011 r., Nr 1328/11
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 6908
-

w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały
w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej
uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa
Małopolskiego na 2011 rok:
I. zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich w:
1. dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013
w kwocie 513 713 zł ze względu na długotrwałą
procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2012 r.) w ramach zadań pn:
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW
969 w m. Kluszkowce (dz. 600 – Transport
i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie) w
Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju
Gospodarczego (dz. 720 – Informatyka, rozdz.
72095 – Pozostała działalność w kwocie
152 469 zł i przez Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie (dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby) w kwocie 312 003 zł.
W związku z powyższym o kwotę 513 713 zł
zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami
pochodzącymi z budżetu UE w 2011 r.
2. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 7 257 373 zł z uwagi na
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trwającą procedurę cesji umowy o dofinansowanie ze środków POIŚ z Województwa Małopolskiego na Szpital Specjalistyczny im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Modernizacja Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Szpitalu im. L. Rydygiera
w Krakowie wraz z budową lądowiska i zakupem
aparatury i sprzętu w ramach działania 12.1
Rozwój systemu ratownictwa medycznego, priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 O powyższą kwotę zwiększa się kredyt
pomostowy na prefinansowanie projektów
współfinansowanych środkami pochodzącymi
z budżetu UE w 2011 r.
II. zwiększa się dochody i wydatki z tytułu:
1. środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 20 712 465 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi” (dz. 600 – Transport
i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych)
2. kar umownych:
a. za nieterminowe wykonanie umowy przez
Korporację Badawczą Pretendent Sp. z o.o.
(przedmiot umowy został oddany przez wykonawcę 10 dni po terminie zapisanym
w umowach; w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) dochody o kwotę 2 991 zł i wydatki o kwotę
2 946 zł w Departamencie Polityki Regionalnej
na zadaniu pn.: Małopolskie Obserwatorium
Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników
i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany projektu.
b. za opóźnienia wykonania studium wykonalPrzebudowa DW 768 na odcinku Górka Szczurowa - Rudy Rysie (142 zł)
Przebudowa DW 982 wraz z mostem na rzece
Breń (142 zł)
Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne
– Rylowa (142 zł) (dz. 600 – Transport
i łączność, rozdz. 60078 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 426 zł). Powyższe środki
stanowią wydatki niekwalifikowane w/w projektów.
c. za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej
opracowania
graficznego,
druku
i dostawy materiałów informacyjnych dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
(w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o kwotę 22 747 zł:
rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
w ramach projektu pn. Priorytet 10 PO KL Pomoc Techniczna - 12 544 zł
rozdz. 85395 – Pozostała działalność
w ramach projektu pn. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (Działanie 6.1 PO KL) – 8 523 zł,
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) - 1 680 zł.

Poz. 6908

Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowane w/w projektów.
d. za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy, dotyczącej konfiguracji strony internetowej
www.fundusze.malopolska.pl
w część dedykowanej MRPO (przedmiot
umowy został oddany przez wykonawcę
38 dni po terminie zapisanym w umowach)
w kwocie 2 310 zł, z czego 85% (tj. 1 963 zł)
zostanie zwrócone do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie, Departament Funduszy Europejskich,
zadanie budżetowe pn.: Działalność Centrum
Informacyjnego FEM - Priorytet 9 PT MRPO).
2. przychodów wygenerowanych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów PO KL
o kwotę 1 100 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 –
Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Krakowie (zadanie budżetowe pn.:
Zwroty dotacji PO KL).
3. zwrotu, przez beneficjentów MRPO, odsetek
bankowych w kwocie 70 zł od przekazanych zaliczek, realizujących:
Działanie 1.1 MRPO – Poprawa jakości usług
edukacyjnych – 3 zł (dz. 803 - Szkolnictwo
wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność
przez
Wyższe
Seminarium
Duchowne
w Tarnowie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot
dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).
Działanie 3.2 MRPO - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 5 zł (dz. 921 - Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez Parafię Rzymsko – Katolicką
przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie;
zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji
w Departamencie Funduszy Europejskich).
Działanie 7.2 MRPO – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 20 zł (dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90095 – Pozostała działalność przez
Centrum Stomatologiczne Lek. Stom. Aneta
Czyż - Ojczyk; zadanie budżetowe pn.: Zwrot
dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).
Działanie 8.2 MRPO – Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
– 42 zł (dz. 750 – Administracja publiczna,
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego przez Tarnowską Fundację
Kultury; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)
Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
III. zmniejsza się dochody i wydatki w:
1. dz. 600 – Transport i łączność:
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, dochody o kwotę 178 275 zł pochodzące ze środków z Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków Balice, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wydatki
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o kwotę 237 700 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz
uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774”, stanowiące
20% wartości umowy, która wypłacona będzie
wykonawcy opracowania koncepcji programowo-przestrzennej po otrzymaniu przez Województwo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego zadania. Płatność
planowana jest w 2012 r. ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną dotyczącą otrzymania w/w decyzji.
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,
dochody o kwotę 255 346 zł stanowiące udział
Gminy Kraków i wydatki o kwotę 510 692 zł
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Północna obwodnica Krakowa”, stanowiące 20% wartości umowy, która wypłacona będzie wykonawcy opracowania koncepcji programowo przestrzennej po otrzymaniu przez Województwo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego zadania.
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 Opracowania
geodezyjne
i kartograficzne
o kwotę 40 000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży map w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz wydatki w Departamencie
Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w ramach zadania pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami
danych
oraz
Systemem
GPS
związane
z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
IV. w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania
w zakresie upowszechniania turystyki zmienia się
4 cyfrę dochodów z §0977 na §0979 w kwocie
60 357 zł. Kwota 60 357 zł stanowi wysokość kary
umownej za nieterminowe wykonanie umowy
w związku z realizacją zadania pn.: Małopolski
System Informacji Turystycznej (MSIT) realizowanego w ramach MRPO i jest dochodem Województw
V. przenosi się dochody z tytułu kary umownej dotyczącej opracowania projektu graficznego, składu,
przygotowania do druku oraz druk ulotki informacyjnej dla beneficjentów Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności na
lata 2007- 2013 w kwocie 172 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) oraz wydatków w kwocie 203 zł
w ramach zadania budżetowego pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT – Komunikacja i promocja realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich w związku z informacją uzyskaną od Instytucji Zarządzającej PO PT
(pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
z dnia 24 października br.) z którego wynika, iż kary umowne z tytułu niewłaściwego wykonania
przedmiotu umowy sfinansowanej ze środków
dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego.
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VI. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu ”Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony
zdrowia” w kwocie 22 942 771 zł w celu dostosowania zaplanowanej na ten cel w budżecie województwa dotacji zmniejsza się dochody o kwotę
1 274 005 zł.
Przyznana dotacja powiększona o kwotę 10 379 039
zł przeznaczona jest na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych w Departamencie Zdrowia i Polityki
Społecznej (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.
85111 – Szpitale ogólne) na spłatę zobowiązań po
zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Okręgowym
Szpitalu
Kolejowym
w Krakowie.
W kwocie zwiększenia wydatków uwzględniony
jest wymagany 20% wkład własny Województwa
Małopolskiego oraz przeniesienie wydatków
w kwocie 572 197 zł w ramach zadania pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych (w kwocie 487 197 zł) oraz
z zadania pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia
(w kwocie 85 000 zł) niewykorzystaną na przeprowadzenie badania pilotażowego programu zdrowotnego dotyczącego prozdrowotnych oddziaływań edukacyjnych na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce (dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność).
VII. zmniejsza sie wydatki w:
1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 –
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013 w Departamencie Funduszy Europejskich
w kwocie 88 000 zł (wydatki niekwalifikowalne)
w ramach zadań budżetowych pn.:
Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(KSOW) - Pomoc Techniczna - 76 000 zł
Działania
informacyjne
i szkoleniowe
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – Pomoc Techniczna – 12 000 zł
W wyniku realizacji działań zaplanowanych
w Planie Działania Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2010 - 2011 (przyjętym Uchwałą Nr 596/11 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu
2 czerwca 2011 r.) zmniejszeniu uległy środki
planowane na podatek VAT.
2. dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz.
15095 – Pozostała działalność w kwocie
42 000 zł (wkład budżetu województwa)
z zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO ,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2011 roku - PT MRPO w związku
z oszczędnościami powstałymi po wyborze
najkorzystniejszej oferty m.in. na zakupów tonerów do drukarek, materiałów biurowych, telefonów bezprzewodowych, literatury fachowej, mniejszą (od planowanej) liczbą napraw
i konserwacji urządzeń biurowych, opłat dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych i za czynsz oraz niewyko-
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rzystanymi środkami na podróże służbowe
krajowe i zagraniczne w związku z odwoływanymi szkoleniami przez organizatorów.
3. dz. 600 – Transport i łączność w Departamencie
Transportu i
rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe o kwotę 100 000 zł z zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją
i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W ramach zadania zabezpieczono środki na uzyskanie świadectwa
typu dla autobusu szynowego SA109. Procedura uzyskania świadectwa będzie realizowana jako zadanie przewoźnika kolejowego
świadczącego usługi przewozowe w zakresie
wykonywania kolejowych przewozów kolejowych w województwie małopolskim.
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na
zadaniach pn.: Modernizacja odcinków dróg
wojewódzkich oraz obiektów mostowych
o kwotę 5 679 000 zł w związku z opóźnieniami
przetargowymi oraz odmową przyjęcia zgłoszenia o wykonanie robót przez Wojewodę
oraz długie procedury odwoławcze od w/w
decyzji nie ma możliwości zrealizowania zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 962 na odcinku Jabłonka - Winiarczykówka" w roku bieżącym. Zadanie zostanie zrealizowane w 2012
roku.
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych
o kwotę 2 967 792 zł. Wojewoda poinformował, iż do końca roku nie zostaną wydane decyzje na wykupy gruntów. Jednostki projektujące nie są w stanie pozyskać w roku bieżącym
decyzji ZRID, które kończą proces projektowania w związku z czym nie ma możliwości zapłacenia tym jednostkom w 2011 roku. Środki
zostaną wydatkowane w 2012 roku
Odbudowa ciągów dróg wojewódzkich po powodzi o kwotę 370 000 zł. Środki powyższe
stanowią oszczędności z uwagi na fakt, iż zadanie pn. "Przebudowa DW 982 wraz
z mostem na rzece Breń" zostało dołączone do
projektu współfinansowanego ze środków UE
i budżetu państwa.
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na
odcinku Tarnów – Konieczna o kwotę 2 366
842 zł (wkład WM – 242 998, UE – 2 123 844
zł). Z uwagi na brak decyzji o wykupie gruntów
nie ma możliwości wydatkowania środków
w wysokości 1 619 990 zł przeznaczonych na
ten cel w 2011r. i zachodzi konieczność przesunięcia przedmiotowej kwoty na 2012r. Pozostała kwota 748 852 stanowi oszczędności powstałe na projekcie po zrealizowaniu całości
robót budowlanych.
O kwotę 2 123 844 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów
współfinansowanych środkami europejskimi.
Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę 18 982 (wkład WM)
z uwagi na brak decyzji o wykupie gruntów
oraz przesunięciem płatności za nadzory branżowe nie ma możliwości wydatkowania
w całości środków przeznaczonych na ten cel
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roku
Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę 1 300 168 (wkład
WM – 195 026 zł, UE 1 105 142) z uwagi na
brak decyzji o wykupie gruntów oraz przesunięciem płatności za wykonanie dokumentacji
technicznej na 2012 rok nie ma możliwości
wydatkowania w całości środków przeznaczonych na ten cel w 2011r. Środki zostaną wydatkowane w 2012 roku
O kwotę 1 105 142 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów
współfinansowanych środkami europejskimi.
Obwodnica Gdowa o kwotę 219 633 (wkład
WM – 32 945 zł, UE – 186 688 zł) z uwagi na
brak decyzji o wykupie gruntów oraz przesunięciem płatności za wykonanie dokumentacji
technicznej nie ma możliwości wydatkowania
w całości środków przeznaczonych na ten cel
w 2011r. Środki zostaną wydatkowane w 2012
roku
O kwotę 186 688 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.
Inteligentny System Sterowania Ruchem dla
Regionu Podhalańskiego o kwotę 43 227
(środki UE) która stanowi oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach przedmiotowego
projektu.
O powyższą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.
Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków Chełmek Etap II o kwotę1 053 zł (środki UE),
które stanowią oszczędności po całkowitym
zakończeniu i rozliczeniu finansowym przedmiotowego projektu.
O powyższą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.
Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice – Łapczyca o kwotę 74 624 zł (środki UE), które stanowią oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym przedmiotowego
projektu.
O powyższą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi
Obwodnica Podegrodzia- Indykatywny Plan
Inwestycyjny MRPO o kwotę 292 885 zł (środki
UE) która stanowi oszczędności po całkowitym
zakończeniu i rozliczeniu finansowym przedmiotowego projektu.
O powyższą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi
Obwodnica Szczurowej- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę 183 066 zł (środki
UE) która stanowi oszczędności po całkowitym
zakończeniu i rozliczeniu finansowym przedmiotowego projektu
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O powyższą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi
Obwodnica Proszowic- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę 311 852 (środki
UE), które stanowią oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym
przedmiotowego projektu.
O powyższą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi
Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom –
Miechów o kwotę 539 747 zł (wkład własny
WM) z uwagi na możliwość pozyskania dotacji
z UE w wyższej wysokości niż początkowo
planowano wycofuje się udział województwa.
Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu
dotacji celowej 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 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.
75861 – Regionalne Programy Operacyjne
2007 – 2013 o kwotę 530 666 zł i wydatków
w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013
– Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie
539 747 zł (w tym kwota 9 081 zł zostaje zabezpieczona kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych
środkami europejskimi)
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica państwa
o kwotę 624 458 zł (UE – 530 789 zł, wkład WM
– 93 669 zł) z uwagi na ujawnienie w trakcie
realizacji zadania nieujętych w dokumentacji
zbiorników oczyszczalni ścieków, zaszła konieczność przesunięcia ich w inne miejsce.
Powyższe prace spowodowały opóźnienia
w realizacji podstawowego harmonogramu
robót i konieczność przesunięcia części środków finansowych na 2012r.
O kwotę 530 789 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi
rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 346 437 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28
(286 350 zł). Z uwagi na konieczność aktualizacji zapisów dokumentów planistycznych dotyczących terminów oraz kwot corocznych dotacji z budżetu Województwa, w bieżącym roku
budżetowym nie zostanie przekazana pomoc
finansowa z budżetu Województwa. Wydatki
przenosi się na 2014 rok. Ponadto zmniejsza
się wydatki w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (60 087
zł) stanowiące płatność wynikającą z umowy
z Powiatem Tatrzańskim na realizację zadania
inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Zakopanego. W bieżącym roku budżetowym nie
zostanie przekazana w całości pomoc finansowa z budżetu Województwa ze względu na
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przesunięcie terminu zakończenia wstępnych
prac dokumentacyjnych na 2012 rok.
60095 – Pozostała działalność o kwotę 140 000
zł z zadania pn. Dokumentacja przyszłościowa.
W ramach zadania zaplanowano środki na
koncepcyjne opracowania drogowe. Zasadnicza część zadania zrealizowana została przez
Departament Polityki Regionalnej, do którego
przesunięto niezbędne środki. Środki w kwocie
140 000 zł nie będą wydatkowane do końca
roku.
4. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała
działalność w kwocie 193 965 zł (wkład własny
województwa) i w dz. 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie
38 858 zł (wkład własny województwa) z zadań
budżeto
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO – 50 341 zł
(dz. 720, rozdz. 75095) realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. Harmonogram realizacji projektu przewidywał na 2011 r.:
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę systemu informatycznego, budowę i wdrożenie systemu,
nabycie licencji na użytkowanie systemu informatycznego, prace wdrożeniowe oraz szkolenia.
W drodze przetargu nieograniczonego we wrześniu br. wyłoniony został wykonawca na budowę
systemu informatycznego. Zgodnie z umową oraz
przedstawionym harmonogramem wykonania
usług w roku br. zostanie zrealizowany wyłącznie
jeden etap umowy obejmujący przeprowadzenie
analizy przedwdrożeniowej i wykonanie specyfikacji wymagań dla systemu, w tym przygotowanie szablonu aplikacji wspomagającej pracę administracji w zakresie zarządzania zasobami nieruchomości. Nabycie licencji, szkolenia oraz pozostałe elementy związane z budową systemu
(w tym dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu)
zrealizowane zostaną w 2012 r. W 2011 r. prowadzone były także prace wdrożeniowe. Zakładano,
że będą one prowadzone przez 2 osoby. Z uwagi
na to, że zatrudnienie drugiej osoby nastąpiło dopiero w październiku br. zasadnym jest zmniejszenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Prace wdrożeniowe kontynuowane będą
w 2012 r.
Rozwój dostępu do usług elektronicznych
w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO – 141 561 zł
(dz. 720, rozdz. 75095) realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego W związku
z planowaną aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu planuje się przesunięcia
płatności z roku 2011 na 2012 rok dotyczących:
I etapu prac wdrożeniowych Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, Systemu Cyfrowy
Urząd, płatności za promocję projektu oraz wynagrodzeń kierownika projektu i doradcy technologicznego. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 3 905 500 zł.
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Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO
(dz. 720, rozdz. 72095 – 2 063 zł realizowanego
przez Departament Rozwoju Gospodarczego oraz
dz. 921, rozdz. 92109 - 38 858 zł, w tym wydatki
niekwalifikowalne – 14 267 zł realizowanego przez
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie). W części
realizacji Projektu przez Lidera Projektu powstałe
oszczędności w 2011 r. w zakresie kosztów poniesionych na wynagrodzenia 3 osób bezpośrednio
zaangażowanych do realizacji Projektu (rzeczywisty koszt wynagrodzeń personelu Projektu jest
niższy niż pierwotnie planowano) przenosi się na
2012 r. co pociąga za sobą aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego Projektu. W części
realizacji Projektu przez Partnera Projektu powstałe oszczędności w 2011 r. w zakresie kosztów poniesionych na wynagrodzenia osób bezpośrednio
zaangażowanych do realizacji Projektu, rezygnacji
w 2011 r. z zatrudnienia dodatkowych 8 osób do
pracowni digitalizacji oraz ze szkoleń dla pracowników z zakresu zasad użytkowania zakupionego
sprzętu do pracowni digitalizacji.
dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 100 000 zł w Departamencie Turystyki,
Sportu i Promocji z zadań Promocja Województwa w związku z niższymi niż planowano kosztami
przedsięwzięcia pn.: „Promocja walorów turystycznych w wybranych polskich miastach
i regionach”.
dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 –
Szkoły zawodowe o kwotę 68 206 zł na zadaniu
inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach. Zadanie nie zostanie zrealizowane w b.r. ponieważ pomimo dwukrotnego
wystąpienia do firm budowlanych z zaproszeniem
do składania propozycji cenowej na realizację zadania, żadna z firm nie była zainteresowana i nie
przedstawiła oferty cenowej. Zadanie będzie realizowane w 2012 r.
dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85157 - Staże
i specjalizacje medyczne z Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej o kwotę 500 zł z zadania pn.:
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych
warunków
realizacji
zadań
województwa
w zakresie ochrony zdrowia zaplanowanych na
opłaty sądowe od pozwu z tyt. żądania zapłaty naliczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kar umownych od Szpitali
w ramach umów zawartych na sfinansowanie
staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
pielęgniarek
i położnych.
W związku
z zakończeniem wszystkich spraw sądowych oraz
odstąpieniem od wniesienia apelacji wystąpiły
oszczędności.
dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
o kwotę162 186 zł stanowiącą udział WM zapewniony celem prawidłowej realizacji zadania budżetowego pn.: Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego”. Środki własne WM
wycofuje się z uwagi iż Wojewoda Zarządzeniem
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nr 390/11 z dnia 30 września zwiększył kwotę dotacji na powyższe zadanie
9. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w:
Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa
Małopolskiego w Krakowie z zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL
o kwotę 55 343 zł w związku z przesunięciem
wdrażania zadania przez szkoły wojewódzkie
z 1 stycznia na 1 czerwca b.r. powstały oszczędności
m.in.:
na
wynagrodzeniach
wraz
z pochodnymi
pracowników
zatrudnionych
w biurze projektu, opłatach za telefonię stacjonarną i komórkową. Ponadto część kursów, szkoleń, staży i innych form wsparcia została przełożona na kolejne lata realizacji projektu.
Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej
o kwotę 12 000 zł z zadania pn.: Działania na rzecz
poprawy warunków społecznych w Województwie Małopolskim w związku z niewykorzystaniem
w pełnej wysokości dotacji przeznaczonej dla małopolskich pięcioraczków.
10. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność
o kwotę 139 860 zł w Departamencie Środowiska,
Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego w związku
z niższymi niż planowano wydatkami na umowy
zlecenia na wprowadzanie danych do Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) oraz weryfikację danych zawartych w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach. Ponadto w związku
z pozyskaniem środków z WFOŚiGW zaoszczędzone zostają środki z budżetu Województwa na
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizowanego POŚWM i PGOWM wraz
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, na
zakup modułu informatycznego do prowadzenia
bazy o bateriach i akumulatorach, na wykonanie
raportu z wykonania POŚWM, sprawozdania
z realizacji PGOWM, na aktualizację w/w Programów.
11. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 905 698 zł:
a) rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 749 529 zł,
w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem
na zadaniu pn. Rewitalizacja w Zakopanem –
przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza.
Kwotę 620 779 zł planowano przeznaczyć na
roboty budowlane Dużej Sceny, z uwagi na złe
warunki pogodowe prace uległy opóźnieniu,
realizacja zadania będzie kontynuowana
w 2012 roku. Kwota 128 750 zł stanowi
oszczędność powstałą w wyniku nałożonej korekty finansowej przez MKiDN – POIiŚ, którą
ma pokryć instytucja z własnych środków.
b) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu o kwotę 156 169 zł na
zadaniach pn: „Karpacka Mapa Przygody wspólna promocja atrakcyjności turystycznej,
przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza” (118 169 zł), z uwagi
na opóźnienie związane z przedłużającą się
procedurą przetargową dotyczącą wyboru
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ekspertów (w dwóch pierwszych naborach
wyłoniono 13 ekspertów, którzy przedstawili
koncepcje mieszczące się w merytorycznym
zakresie planowanej w projekcie zawartości
portalu KMP. W trzecim naborze dopuszczono
do postępowania 8 osób, z których zostały
wyłonione 3 osoby po złożeniu koncepcji. Docelowa liczba ekspertów wynosi 50, w związku
z tym będą ogłaszane kolejne postępowania).
W związku z powyższym przesunięciu uległ
termin realizacji zadań w zakresie koncepcji
promocji, badania ruchu turystycznego. Zadanie planowane do zrealizowania w 2012 r.
„Sztuka współczesna narodów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej" – Działanie 3.3B
MRPO, z uwagi na powstałe w 2011 r.
oszczędności (38 000 zł) w wyniku m.in.:
mniejszych nakładów na pozyskanie fotografii, składu i tekstów; dużo niższych, niż pierwotnie zakładano stawek ubezpieczeniowych
(po przeprowadzeniu procedury szacowania
i zawarciu polis ubezpieczeniowych okazało
się, iż wartość znacznie się zmniejszyła). Środki przenosi się na 2012 r. m.in. na zakup paliwa, usług kurierskich, materiałów plastycznych przeznaczonych na działania edukacyjne,
usługi transportowe dzieł.
12. dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody, rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe
o kwotę 760 zł (wkład własny WM – wydatki
kwalifikowalne) na zadaniu pn.: Przyroda nie
zna granic - współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie
ochrony przyrody - Działanie 8.2 MRPO. Pierwotnie planowana kwota środków w ramach
zakupu środków trwałych (kamera oraz 2 szt.
laptopów) wynosiła 19 200 zł (w tym wkład
własny WM – 1 728 zł, środki z UE – 9 792 zł
oraz wydatki niekwalifikowane – 7 680 zł), natomiast ostatecznie wydatki wyniosą 18 328 zł
(w tym wkład własny WM – 968 zł, środki
z UE – 5 483 zł oraz wydatki niekwalifikowane
– 11 877 zł). W związku z faktem, iż zgodnie
z punktem 15.2. Podręcznika kwalifikowania
wydatków
objętych
dofinansowaniem
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: "Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego,
który nie będzie na stałe zainstalowany
w projekcie, – tj. zakup sprzętu będącego
środkiem trwałym do użytku na czas realizacji
projektu, np. samochody, komputery, meble,
drukarki itp. kwalifikuje się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym, w okresie realizacji projektu
wskazanym w umowie o dofinansowanie ...",
wydatkiem kwalifikowanym w ramach zakupu
środków trwałych jest kwota odpisu amortyzacyjnego, a pozostałe wydatki stanowią wydatek niekwalifikowany w ramach projektu,
niezbędne
jest
zwiększenie
wydatków
o kwotę 4 197 zł.
13. dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 250 000 zł
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w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych
kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w związku
z rezygnacją
Gminy
Kamionka
Wielka
z realizacji zadania.

VIII. przenosi się wydatki:
1. z dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz.
15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości w kwocie 5 200 zł z:
Departamentu Rozwoju Gospodarczego do
dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.
75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno - Prawnego w ramach
zadania budżetowego pn. Projekt „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca” – Poddziałanie 2.2.1 POKL w kwocie 3 200 zł z uwagi na
fakt, że wystąpienia części prelegentów podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości będą bezkosztowe powstałe oszczędności
zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu.
Departamentu Polityki Regionalnej do dz. 750
– Administracja publiczna, rozdz. 75018 –
Urzędy marszałkowskie do Departamentu
Organizacyjno - Prawnego w ramach zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie 2 000 zł w związku z bezpłatnym
dostarczeniem przez wykonawcę raportu
kwartalnego
pn.
„Nastroje
społeczne
w województwie małopolskim” powstałe
oszczędności zostaną przeznaczone na koszty szkolenia „Metodologia i ewaluacja programów i projektów” pracowników projektu.
2. z dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 12 000 zł
w Departamencie Środowiska, Rolnictwa
i Geodezji z zadania pn. Aktualizacja systemu
MSPP - Małopolski System Pozycjonowania
Precyzyjnego
w związku
z uzyskaniem
oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na „Aktualizację oprogramowania obliczeniowego i zarządzającego pracą Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego oraz dostosowanie
odbiorników i anten na stacjach referencyjnych do standardów ASG-EUPOS”. Zaoszczędzone środki przenosi się do dz. 710 –
Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność na zadanie pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz
Systemem GPS na wsparcie techniczne dla
utrzymania sieci WODGiK.
3. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z Departamentu Turystyki, Sportu
i Promocji z zadania budżetowego pn.: Promocja Województwa w kwocie 50 000 zł do
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
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dowego, rozdz. 92106 – Teatry do Opery
Krakowskiej na wystawienie Góralskiej Opery „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”.
Wykonawcami tego scenicznego dzieła są
amatorskie zespoły góralskie, śpiewacy
i muzycy z Podhala, Spisza i Orawy, z ok. 40
wiosek i miast Podtatrza. Spektakl wystawiany w Operze stanie się okazją do podsumowania działań prowadzonych w ramach
Prezydencji oraz promocji Województwa Małopolskiego.
4. z dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami w kwocie 309 131 zł
do dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 Szpitale ogólne w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na
lata
2007
2013
w Departamencie Funduszy Europejskich
w części stanowiącej wkład krajowy (budżet
państwa) w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu zapotrzebowania na
środki w roku 2011, przygotowanego na
podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów MRPO.
5. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego,
a) w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ" w Nowym Sączu w kwocie 58 000 zł, z wydatków
bieżących (dotacja podstawowa) na
inwestycyjne (na zadanie pn.: Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Jatki
w Nowym
Targu),
w związku
z wyższymi niż pierwotnie planowano
kosztami związanymi z remontem pomieszczeń
Galerii
Sztuki
Jatki
w Nowym Targu. W trakcie opracowywania dokumentacji stwierdzono, iż
planowane prace modernizacyjne tj.
budowa kotłowni gazowej, instalacja
c.w.u., instalacja gazu oraz roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kwalifikują się jako prace inwestycyjne.
b) w rozdz. 92118 – Muzea w kwocie
291 277 zł w Muzeum Etnograficznym
w Krakowie z działalności podstawowej
– 196 437 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn.: „UNIKATOWE. Pilna konserwacja zagrożonych obiektów z kolekcji
MEK" – 94 840 zł na zadanie budżetowe
pn.: „UNIKATOWE. Pilna konserwacja
zagrożonych obiektów z kolekcji MEK"
–Działanie 3.2 MRPO, w związku
z uzyskaniem
dofinansowania
w ramach MRPO (środki bieżące –
196 437 zł oraz środki inwestycyjne –
94 840 zł).
Ponadto w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
na 2011 r.” dokonuje się zmiany planu do-
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chodów i wydatków nimi finansowanych
w:
1. dz. 801 – Oświata i wychowanie w:
a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe
specjalne
w Zespole
Placówek
Oświatowych im. Ks. J. Tischnera
w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla
Dzieci w Radziszowie zmniejsza się
dochody i wydatki o kwotę 10 580 zł.
Placówka nie uzyska w b.r. planowanych dochodów, jedynie otrzymała darowiznę w kwocie 909 zł
i nie
przewiduje
dodatkowych
wpływów.
b) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe
w Krakowskiej Medycznej Szkole
Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie zmniejsza
się dochody i wydatki o kwotę
8 000 zł. W związku z mniejszymi
wpływami darowizn na rzecz szkoły,
usług stomatologicznych, wpływów
z różnych opłat placówka nie uzyska
w b.r. planowanych dochodów.
c) rozdz. 80140 – Centra kształcenia
ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 38 782 zł
w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu organizacji
kursów i szkoleń. Środki zostaną
wydatkowane m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii,
2. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty
i bursy szkolne w:
a) Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie
zmniejsza się dochody i wydatki
o kwotę 55 500 zł w związku
z mniejszą ilością wpłat darowizn
oraz dochodów z tytułu najmu
i dzierżawy.
b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolska Szkoła Gościnności im.
Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach zwiększa się dochody i wydatki
o kwotę 125 140 zł w związku
z większymi niż zakładano wpływami z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w internacie oraz większą
ilością świadczonych usług w zakresie zakwaterowania w internacie
i usług stołówkowych. Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup
środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych,
energii, usług remontowych.
W związku z powyższym dokonuje się
zmian:
1. zwiększa się dochody o kwotę
11 754 063 zł,
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2. zwiększa się wydatki o kwotę
12 666 969 zł,
3. zwiększa się deficyt o kwotę
912 906zł,
tj. do kwoty 203 821 362 zł
4. zwiększa się przychody o kwotę
912 906 zł,
w tym:
zmniejsza się kredyt o kwotę
1 793 499 zł,

Poz. 6908
zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi
z budżetu UE o kwotę 2 706 405 zł, tj.
do kwoty 51 239 000 zł.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
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Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43004 –

Poz. 6908

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43005 –

Poz. 6908
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43006 –

Poz. 6908
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43007 –

Poz. 6908

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43008 –

Poz. 6908
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43009 –

Poz. 6908

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43010 –

Poz. 6908

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43011 –

Poz. 6908

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590
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Poz. 6908
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43013 –

Poz. 6908

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43014 –

Poz. 6908

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43015 –

Poz. 6908,6909
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XV/241/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
6908

6909
6909

UCHWAŁA NR XIII/88/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzĉcinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie
okreņlenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomoņci oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r, Nr 734 poz. 5158)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.
2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/161/08 Rady Gminy
w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 ust. 1 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„2) czynsz najmu lub dzierżawy lokali użytkowych
(miesięczny) powinien być ustalony w wysokości nie
6909

niższej niż 35 % stawki podatku od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustalonej przez Radę Gminy na dany rok
za 1 m. kw. powierzchni użytkowej lokalu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR XIV/113/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 641.171,74 zł, w tym dochody bieżące - 454.758,41 zł i dochody majątkowe
- 186.413,33 zł.
2. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.784.571,56 zł, w tym:
dochody bieżące - 1.655.000,00 zł i dochody majątkowe - 1.129.571,56 zł.
3. Po dokonanych zmianach planowane dochody
budżetu wynoszą 28.496.497,03 zł.
4. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 113.584,25 zł, w tym: wydatki bieżące - 62.224,25 zł i wydatki majątkowe 51.360,00 zł.
5. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.459.952,28 zł, w tym:
wydatki bieżące - 186.270,00 zł i wydatki majątkowe - 3.273.682,28 zł.
6. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 31.232.009,15 zł.
§ 2.
1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 2.735.512,12 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 82.125,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 653.387,12 zł jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
4.113.726,36 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.378.214,24 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych w 2011
roku z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
i pożyczek w kwocie 82.125,00 zł, z czego na sfinansowanie
planowanego
deficytu
2.082.125,00 zł.
4. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do
uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok

Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2011
rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek
na 2011 rok" dokonuje się następujących zmian:
1) w dziale 600 - "Transport i łączność"
a) rozdziale 60013 - "Drogi publiczne wojewódzkie"
skreśla się zadanie "pomoc finansowa dla Województwa - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka
I w Chełmku",
b) rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne"
zmniejsza się wartość zadania "Budowa dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi przy
ul. Wojska Polskiego, łącznik z ul. Polnej do ul.
Oświęcimskiej, budowa parkingów przy ul. Piłsudskiego, budowa przedłużenia ul. Ofiar Faszyzmu wraz z odwodnieniem ul. Paprotnik, budowa
układu komunikacyjnego ul. Księdza Wcisło, ul.
Słowackiego, droga dojazdowa równoległa do
ul. Piastowskiej, ul. prostopadła do ul. Przemysłowej, ul. Leśna w Bobrku wraz z odwodnieniem, budowa drogi ul. Świnna i Wrzosowa
w Gorzowie (dokumentacja, wykonanie), modernizacja i remont ul. Brzozowa - prace projektowe"o kwotę 381.360,00 zł
2) w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005- "Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
a) zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł wartość zadania "modernizacja ogrodzenia ul. KrakowskaAndersa"
b) skreśla się zadanie "dokumentacja technicznobudowlana dla przebudowy, nadbudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania budynku byłego
przedszkola przy ul. Brzozowej w Chełmku"
o wartości 150.000,00 zł,
c) wprowadza się zadanie "koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Brzozowej o wartości
21.525,00 zł
d) zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł środki przeznaczone na zakup gruntów,
3) w dziale 921 -"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby" zmniejsza się środki na dotację celową dla MOKSiR w kwocie 300.000,00 zł
4) w dziale 926-"Kultura fizyczna", w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się wartośc zadania
"MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast - "Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (budowa Centrum Sportowego)
o kwotę 2.409.347,28 zł oraz wprowadza się zadanie
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"Budowa Centrum Sportowego- roboty dodatkowe"
o wartości 51.360,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do
uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki
majątkowe Gminy Chełmek na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.

Poz. 6910
wienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku" otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011
roku" wprowadza się zmiany wynikające z § 1 ust.1
i 2 niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na
rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych
niniejszą uchwałą.

2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zesta-

Przewodniczący Rady: Marek Palka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
700

Rozdział
70005

756

75615

75616

75621

Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
dochody bieżące:
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe:
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości
własności
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków UE - budowa centrum
miasta Chełmek etap I
dochody ze zbycia praw majątkowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od
czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
dochody bieżące:

Zmniejszenia
140 000,00
140 000,00
40 000,00
20 000,00

Zwiĉkszenia
336 413,33
336 413,33
150 000,00
-

20 000,00
100 000,00
100 000,00

50 000,00
100 000,00
186 413,33
-

-

178 413,33

1 600 000,00

8 000,00
215 000,00

1 500 000,00

60 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00
100 000,00

60 000,00
35 000,00
25 000,00
25 000,00

100 000,00
100 000,00
-

25 000,00
25 000,00
130 000,00

-

130 000,00
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758
75814

801
80101

852
85203

85212

85295

926
92601
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podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
pozostałe odsetki
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
najem i dzierżawa
wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Oņrodki wsparcia
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalnoņć
dochody bieżące:
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
dochody majątkowe:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków UE - budowa centrum
sportowego
Zadania w zakresie kultury fizycznej
dochody bieżące:
zwrot dotacji
Razem zmiany

15 000,00
15 000,00

130 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
14 930,00
14 930,00
14 930,00
14 000,00
930,00
10 328,41
1 224,25
1 224,25
1 224,25
-

-

15 000,00
15 000,00
1 029 571,56
1 029 571,56
1 029 571,56
1 029 571,56

9 104,16
9 104,16
9 104 16
4 500,00
-

2 784 571,56

4 500,00
4 500,00
4 500,00
641 171,74

Przewodniczący Rady: Marek Palka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
010

Rozdział
01008

01095

400
40002

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalnoņć
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz
i wodĉ
Dostarczanie wody
wydatki bieżące, w tym:

Zmniejszenie
30 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Zwiĉkszenie
-

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 200,00

-

5 200,00
5 200,00

-
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60013

60016

700
70005

750
75023

756

75647

757
75702

801
80101

80104

80110

80113
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1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (pomoc finansowa)
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodaka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki na obsługę długu j.s.t.
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Oņrodki wsparcia
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
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5 200,00
5 200,00
406 360,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
381 360,00
381 360,00
381 360,00
157 975,00
157 975,00
157 975,00
157 975,00
7 845,00
7 845,00
7 845,00
7 845,00
4 950,00
2 895,00
-

7 845,00
7 845,00
7 845,00

20 000,00

-

20 000,00

-

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

-

50 000,00
50 000,00

-

50 000,00
50 000,00
54 000,00
-

3 155,00
930,00
930,00
930,00
930,00

44 000,00
44 000,00
44 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

2 225,00
2 225,00
2 225,00
2 225,00
-

-

1 224,25
1 224,25
1 224,25
1 224,25
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a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Ņwietlice szkolne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na świadczenia
Razem zmiany

-

1 224,25

2 225,00
2 225,00
2 225,00
2 225,00
2 225,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 426 347,28
2 409 347,28
2 409 347,28
2 409 347,28
2 409 347,28

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
51 360,00
51 360,00
51 360,00
51 360,00
51 360,00

17 000,00
17 000,00
1 000,00
1 000,00
14 000,00
2 000,00
3 459 952,28

113 584,25

Przewodniczący Rady: Marek Palka
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe gminy Chełmek na 2011 rok"
Dział
010

Rozdział
01008

600
60013

60014

60016

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
inwestycje: rowy ul. Cicha i ul. Akacjowa w Bobrku
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
inwestycje:
pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "modernizacja
drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek etap II"
Drogi publiczne powiatowe
1. inwestycje:
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania
"przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku
od DW nr 780 do autostrady A4"
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek - ul.
Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska, ul. Bolesława Chrobrego
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - modernizacja ul. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z drodą wojewódzką Nr 780 (ul. Śląska)
do skrzyżowania z ul. Mieszka I
Drogi publiczne gminne

Plan na 2011 rok
66 000,00
66 000,00
66 000,00
1 803 858,47
10 500,00
10 500,00
10 500,00
697 804,74
697 804,74
570 804,74

52 000,00
75 000,00

1 095 553,73
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700
70005

720
72095
750
75023

754
75412

75421
801
80101
80104
80110
851
85111

85154
900
90015
926
92601
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inwestycje:
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Remont nawierzchnia placu
wraz z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku"
Budowa dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wojska
Polskiego, łącznik z ul. Polnej do ul. Oświęcimskiej, budowa parkingów
przy ul. Piłsudskiego, budowa przedłużenia ul. Ofiar Faszyzmu wraz
z odwodnieniem ul. Paprotnik, budowa układu komunikacyjnego ul. Księdza Wcisło, ul. Słowackiego, droga dojazdowa równoległa do ul. Piastowskiej, ul. prostopadła do ul. Przemysłowej, ul. Leśna w Bobrku wraz
z odwodnieniem, budowa drogi ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie (dokumentacja, wykonanie), modernizacja i remont ul. Brzozowa - prace projektowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
a) inwestycje:
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast -"Budowa centrum miasta Chełmek
wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (modernizacja parku miejskiego)
nadzory techniczne (park miejski)
prace projektowe - adaptacja i modernizacja budynku Domu Harcerza na
potrzeby ŚDS- Pobyt Dzienny A w Chełmku
modernizacja ogrodzenia ul. Krakowska-Andersa
koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Brzozowej w Chełmku
b) objęcie udziałów w ADM Sp. z o.o. w Chełmku
c) zakupy inwestycyjne: zakup gruntów
Informatyka
Pozostała działalnoņć
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (wkład własny gminy)
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
modernizacja UM - klimatyzacja
modernizacja UM - prace projektowe
zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
inwestycje: dotacja celowa dla OSP Gorzów na dofinansowanie zakupu
samochodu pożarniczego
Zarządzanie kryzysowe
zakupy agregatu pompowego wraz z wyposażeniem
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
zakupy inwestycyjne
Przedszkola
zakupy inwestycyjne
Gimnazja
zakupy inwestycyjne
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zakup karetki pogotowia ratunkowego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
inwestycje:
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast - "Budowa centrum miasta Chełmek
wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (budowa Centrum Sportowego)
budowa Centrum Sportowego - nadzory techniczne

Poz. 6910
1 095 553,73
101 913,73

993 640,00

857 465,00
857 465,00
857 465,00
647 000,00
9 000,00
34 440,00
28 500,00
21 525,00
115 000,00
2 000,00
8,76
8,76
8,76
42 580,00
42 580,00
23 500,00
7 380,00
11 700,00
212 237,50
100 000,00
100 000,00
112 237,50
112 237,50
33 300,00
20 500,00
20 500,00
4 800,00
4 800,00
8 000,00
8 000,00
42 000,00
16 000,00
16 000,00
26 000,00
26 000,00
117 000,00
117 000,00
117 000,00
2 567 689,39
2 567 689,39
2 567 689,39
2 089 579,39
8 750,00
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budowa Centrum Sportowego - roboty dodatkowe
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym
w Gorzowie"
budowa studni głębinowych wraz z pompami ciśnieniowymi na stadionie
sportowym w Chełmku i Bobrku
RAZEM

51 360,00
400 000,00
18 000,00
5 742 139,12

Przewodniczący Rady: Marek Palka
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku"

Dział

Rozdział

600
60004

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji
z budżetu

Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy
dotacja celowa
na zadania bieżące

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja celowa
inwestycyjna na
pomoc finansową

60014

Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa
inwestycyjna na
pomoc finansową

720
72095

Informatyka
Pozostała działalnoņć
dotacja celowa
na zadania bieżące jako wkład
własny Gminy
(UE)
dotacja celowa
na zadania inwestycyjne jako
wkład własny
Gminy (UE)

754
75404

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
wpłata na fundusz celowy

75412

Ochotnicze straże pożarne
dotacja celowa
na zadania bieżące
dotacja celowa
inwestycyjna

801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

1 039 144,74
330 840,00

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
x
x

330 840,00

x

10500,00
10 500,00

x
x

697 804,74

x

697 804,74

x

66,32
66,32
57,56

x
x
x

8,76

x

15 000,00

250 862,66

15 000,00

x

15 000,00

x

x

250 862,66

x

150 862,66

x

100 000,00

100 200,00
100 200,00

x
x

dla jednostek sektora finansów publicznych
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dotacja celowa
na zadania bieżące

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
dotacja celowa
na pomoc finansową

85121

Lecznictwo ambulatoryjne
dotacja podmiotowa

85153

Zwalczanie narkomanii
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalnoņć
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
dotacja celowa
na pomoc finansową

900
90013

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt
dotacja celowa
na zadania bieżące

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
dotacja podmiotowa

92116

Biblioteki

92605

x

30 000,00
16 000,00
16 000,00

52 000,00
x
x

5 000,00

x

5 000,00

x

x
x

5 000,00
5 000,00

47 000,00

9 000,00

x

10 000,00
10 000,00
x

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

10 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

1 311 620,00

x

1 060 000,00

x

1 060 000,00

251 620,00
x
x

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
Razem

47 000,00

x

251 620,00
dotacja podmiotowa

926

100 200,00

9 000,00
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
dotacja celowa
na zadania bieżące

852

Poz. 6910

x
x
x
277 000,00
277 000,00

x
277 000,00
2 538 031,06

619 862,66

Przewodniczący Rady: Marek Palka
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/113/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2011 rok"
L.p.
1.
2.
3.
4.

5.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Deficyt ( - )
Przychody budżetu
w tym:
a) kredyt (§ 952)
b) pożyczka (§ 952)
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 950)
Rozchody budżetu
w tym:
spłata rat kredytów (§ 992)

Kwota
28 496 497,03
31 232 009,15
- 2 735 512,12
4 113 726,36
2 000 000,00
82 125,00
2 031 601,36
1 378 214,24
1 378 214,24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
6910

6911
6911

UCHWAŁA NR XVI-135/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 249, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216,
art. 217 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 3 lit. „b” ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami) a także art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172 ze zmianami.) Rada Gminy Dobra, uchwala
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu
Gminy Dobra o kwotę: 1 388 035,86 zł, w tym:
1) dochody bieżące - zwiększenie planu o kwotę:
28 658,00 zł;
2) dochody majątkowe – zmniejszenie planu o kwotę:
1 416 693,86 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na rok 2011.”
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu
Gminy Dobra o kwotę: 464 173,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę:
23 192,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejszenie planu o kwotę: 2 699,14 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejszenie
planu o kwotę: 45 537,14 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – zwiększenie planu o kwotę:
42 838,00 zł;
b) dotacje na zadania bieżące – zwiększenie planu
o kwotę 16 591,14 zł;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie planu o kwotę: 9 300,00 zł
2) wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę:
440 981,89 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
zwiększenie planu o kwotę: 440 981,89 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie planu o kwotę: 309 424,55 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 „Zmiany w planie
wydatków na rok 2011.”
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 4 448 316,63
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 4 084
434,49 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie: 363 882,14 zł.
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2. Dokonuje się zmiany w przychodach budżetu, polegających na zwiększeniu planu na rok 2011
o kwotę 1 852 209,75 zł - zgodnie z Załącznikiem
Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów Gminy Dobra
na rok 2011.”

Poz. 6911
rok 2011”otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do
niniejszej Uchwały.
§ 6.

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 „Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Dobra w roku 2011” w brzmieniu nadanym
Uchwałą Nr V-35/11 Rady Gminy Dobra z dnia
25 lutego 2011 r.

§ 4. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały budżetowej Nr V-35/11 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego
2011 r., w zakresie limitu zobowiązań na rok 2011,
który otrzymuje nowe brzmienie:

2.

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
„1. kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2011:
7 331 231,49 zł, z czego:
„a) na sfinansowanie przejściowego deficytu:
1 797 196,00 zł;

Po zmianach, o których mowa w § 6 ust.
1 Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku
2011” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 7.

„b) na sfinansowanie planowanego deficytu:
2 567 740,63 zł;

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 11 „Wydatki
inwestycyjne
(majątkowe)
na
rok
2011”
w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr V-35/11 Rady
Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2011 r. – zgodnie
z Załącznikiem Nr 6.

„c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej: 1 516 693,86 zł;

2. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 „Wydatki
inwestycyjne (majątkowe) na rok 2011” otrzymuje
brzmienie tekstu jednolitego - jak Załącznik Nr 7 do
niniejszej Uchwały.

„d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:
1 449 601,00 zł. "
§ 5.

§ 8. Wykonanie niniejszej Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dobra.

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011”
w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr V-35/11 Rady
Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2011 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

2. Po zmianach, o których mowa w § 5 ust. 1 Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania
realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2011:

DZIAŁ

600

TREŚĆ

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ
Środki z funduszy
strukturalnych na
realizację zadania:
"Kompleksowe
zagospodarowanie
centrum Dobrej."
/§6207/
Środki pieniężne
z ENION S.A. na
usunięcie kolizji
w związku z realizacją
zadania: "Kompleksowe zagospodarowanie centrum
Dobrej." /§6299/.

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
BIEŻĄCE
OGÓŁEM

Z TEGO:
ZADANIA
FINANSOWANE
DOTACJE
ZGODNIE
Z ART.5 UST.1
PKT 2 I 3

DOCHODY
MAJĄTKOWE
OGÓŁEM

Z TEGO:
ZADANIA
FINANSOWANE
DOTACJE
ZGODNIE
Z ART.5 UST.1
PKT 2 I 3

-1 416 693,86

0,00

0,00

0,00

-1 416 693,86

100 000,00

-1 815 863,07

-1 516 693,86

0,00

0,00

0,00

-1 516 693,86

0,00

-1 516 693,86

-299 169,21

0,00

0,00

0,00

-299 169,21

0,00

-299 169,21
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700

750

756

801

852

853

Środki pieniężne
z ENION S.A. na
usunięcie kolizji
w związku z realizacją
zadania: "Kompleksowe zagospodarowanie centrum
Dobrej." /§6290/.
Dotacja celowa ze
Starostwa Powiatowego w Limanowej
na realizację zadania:
"Kompleksowe
zagospodarowanie
centrum Dobrej
/§6629/.
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Odsetki z tytułu
nieterminowego
regulowania należności - odsetki
/§0920/.
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Koszty upomnienia
z tytułu nietreminowego regulowania
należności podatkowych /§0690/.
Dotacja celowa
otrzymana na podstawie porozumienia
ze Starostwem
Powiatowym
w Limanowej, na
realizację zadania:
"Przygotowanie
ekspozycji do Izby
Pamięci Prof. Leopolda Węgrzynowicza." /§2320/.
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
/§0460 /
OŅWIATA
I WYCHOWANIE
Odsetki z tytułu
gromadzenia środków pieniężnych na
rachunku bankowym
/§0920/.
Zwrot z GOPS części
wydatków bieżących
poniesionych przez
ZEAS /§0970/.
POMOC SPOŁECZNA
Odsetki z tytułu
środków pieniężnych
gromadzonych na
rachunku bankowym/§0920/.
Zwrot środków
pieniężnych za energię elektryczną
/§0970/.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

– 43026 –
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299 169,21

0,00

0,00

0,00

299 169,21

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 440,00

5 440,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 440,00

1 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 382,00

12 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 382,00

12 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 891,00

5 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 491,00

4 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 545,00

2 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 045,00

1 045,00

600,00

600,00
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921

Odsetki z tytułu
gromadzenia środków pieniężnych na
rachunku bankowym
/§0920/
KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GOK: zwrot środków
z tytułu zużytej energii elektrycznej
/§0970/.
Biblioteki: zwrot
środków z tytułu
zużytej energii elektrycznej /§0970/
OGÓŁEM:
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600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 388 035,86

28 658,00

4 000,00

0,00

-1 416 693,86

100 000,00

-1 815 863,07

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRA NA ROK 2011.
I. ZMIANA
Treņć
1
1. Przychody budżetu:
w tym:
§Zwiększenie planu przychodów w związku z realizacją zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej.”
§Zwiększenie planu przychodów w związku z realizacją zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej.”
II. PO ZMIANACH
Treņć
1
1. Dochody ogółem:
2. Wydatki ogółem:
3. Wynik /niedobór/:

§
2

Plan finansowy - zmiana
3
1 852 209,75

952

335 515,89

903

1 516 693,86

§
2

4. Przychody budżetu:
w tym:
§Kredyty bankowe, z tego:

Plan finansowy
3
29 811 349,02
34 259 665,65
4 448 316,63
6 348 650,05

5 534 035,49
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
-na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

952
4 017 341,63
903

1 516 693,86

§Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych
950
5. Rozchody budżetu:
- spłata zaciągniętych kredytów:
- spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW:

992

814 614,56
1 900 333,42
1 881 679,42
18 654,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011.

Dział
1
600

Rozdział
2

§
3

60095

6629
60095

6059
750
75075

2320
750
75075

4300

Dział
1
10

Rozdział
2

§
3

1095

2330
1095

4270
600
60014

6620
60014

6050
60016

I. ZMIANA
Nazwa
4
Transport i łącznoņć
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zadania finansowane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym: wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OGÓŁEM:
II. PO ZMIANACH
Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
w tym: wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne

Dochody
5
[+] 100 000,00
[+] 100 000,00

Wydatki
6
[+] 100 000,00

[+] 100 000,00
[+] 100 000,00
[+] 100 000,00
[+] 100 000,00

[+] 4 000,00
[+] 4 000,00

[+] 100 000,00
[+] 4 000,00

[+] 4 000,00

[+] 104 000,00
Dochody
5
47 670,00
47 670,00

[+] 4 000,00
[+] 4 000,00
[+] 4 000,00
[+] 4 000,00
[+] 4 000,00
[+] 104 000,00
Wydatki
6
47 670,00

47 670,00
47 670,00
47 670,00
47 670,00
47 670,00

345 164,74
18 209,00

345 164,74

18 209,00
18 209,00
18 209,00
18 209,00
18 209,00
20 000,00
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6620
60016

6050
60095

6629
60095
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zadania finansowane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Poz. 6911

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
306 955,74

306 955,74
306 955,74
306 955,74
306 955,74

6059
630
63003

2320
63003

750
75075

2320
75075

4300
754
75412

2330
75412

4270
900
90002

2317
90002

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
wydatki bieżące, z tego:
wydatki na realizację zadań statutowych:
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
w tym: wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ochotnicze straże pożarne
Zakup usług remontowych
w tym: wydatki bieżące:
z tego: wydatki jednostek budżetowych:
w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka odpadami
w tym:
wydatki bieżące, z tego:

3 000,00
3 000,00

306 955,74
3 000,00

3 000,00
3 000,00

7 000,00
7 000,00

3 000,00
3 000,00
4 000,00

7 000,00

30 402,00
30 402,00

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
30 402,00

30 402,00
30 402,00
30 402,00
30 402,00
30 402,00
30 402,00
57 642,38
57 642,38

57 642,38

57 642,38
57 642,38
57 642,38
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92109
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wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
wydatki bieżące, z tego:
dotacje
OGÓŁEM:

57 642,38
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
490 879,12

490 879,12

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W ROKU 2011.
I. ZMIANA
Dział

Rozdział

Treść

1

2

3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

754*
75412

Rodzaj dotacji
z budżetu
4

Dla jednostek
sektora finansów publicznych
5

90002

6

[+] 10 591,14
[+] 10 591,14
Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

900

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami

[+] 10 591,14

[-] 1 000,00
[-] 1 000,00
Dotacja
celowa
na
realizację zadań bieżących dla innej jednostki
samorządu terytorialnego

[-] 1 000,00

Razem:
[-] 1 000,00
[+] 10 591,14
*UWAGI: 1. Dotacja celowa w rozdziale 75412, w wysokości 2 600,00 zł przeznaczona jest dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skrzydlnej; 2. Dotacja celowa w rozdziale 75412, w wysokości 7 991,14 zł przeznaczona jest dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej.
II. PO ZMIANACH
Dla jednostek
sektora finanDla jednostek spoRodzaj dotacji
sów publiczza sektora finanDział Rozdział
Treść
z budżetu
nych
sów publicznych
1
2
3
4
5
6
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
64 243,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
64 243,00

Dziennik Urzędowy
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Dotacja
celowa
na
pomoc finansową dla
jednostki
samorządu
terytorialnego
w zakresie
realizacji
zadań inwestycyjnych

754
75412

Poz. 6911

64 243,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

22 561,14
22 561,14
Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

852

85220

POMOC SPOŁECZNA
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzowej

2 000,00
Dotacja
celowa
na
pomoc finansową dla
jednostki
samorządu
terytorialnego
w zakresie
realizacji
zadań bieżących

853
85395

22 561,14
2 000,00

2 000,00

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność

8 910,00
8 910,00
Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

900
90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami

8 910,00

28 000,00
10 000,00
Dotacja
celowa
na
realizację zadań bieżących dla innej jednostki
samorządu terytorialnego
10 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

18 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
18 000,00

921
92109
92116

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

501 975,00
Dotacja podmiotowa
Dotacja podmiotowa

370 322,00
131 653,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590
926
92605

– 43035 –

Poz. 6911

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

95 000,00
95 000,00
Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

Razem dotacje:
OGÓŁEM DOTACJE: 722 689,14 zł
w tym:
-dotacje podmiotowe: 501 975,00 zł;
-dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych: 82 243,00 zł;
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących: 138 471,14 zł.

596 218,00

95 000,00
126 471,14

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH) W 2011 R. - ZMIANA:

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Plan finansowy
przed zmianą.

Zmiana

Plan finansowy
po zmianach

1

2
Kompleksowe zagospodarowanie
centrum Dobrej.
Modernizacja budynku Niepublicznego
Podstawowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Skrzydlnej.
Przebudowa zasilania energoelektrycznego w muszli koncertowej.
Fundusz wparcia policji.
Rozbudowa i przebudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego w Gminie
Dobra-etap II.
OGÓŁEM:

3

4

5

6

7

600

60095

700

70005

700
754

70005
75405

1.
2.
3.
4.
5.

900

4 451 248,82

430 960,55

4 882 209,37

69 000,00

-3 734,00

65 266,00

0,00

66 902,35

66 902,35

0,00

3 500,00

3 500,00

89 245,88

-56 647,01

32 598,87

4 609 494,70

440 981,89

5 050 476,59

90001

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI-135/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH) NA ROK 2011 - tekst jednolity.
Dział

Rozdział

Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra.
Zakup działki pod budowę wodociągu gminnego w miejscowości
Półrzeczki.
Budowa targowiska wiejskiego w Skrzydlnej-dokumentacja.
Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach ciągu dróg powiatowych nr 1613K,1614 K, 1616K i 1615K na
terenie Powiatu Limanowskiego-etap II.
Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1616K Mszana
Górna-Podłopień.
Modernizacja drogi gminnej na osiedlu Rubasie w miejscowości
Jurków.
Modernizacja drogi gminnej na osiedlu Zawady w miejscowości
Jurków.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej "ŁugowinaŚrednica" w miejscowości Skrzydlna
Remont ciągu dróg gminnych Porąbka-Stróża, Dobra-Zadziele
i Przylasek-Zadziele w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych
na terenie Gminy Dobra.
Dokumentacja projektowa dotycząca zadania: "Remont ciągu dróg
gminnych lokalnych Wątory-Flisary i Szyrszenie-Pulkówka
w miejscowości Dobra i Jurków."
Dokumentacja projektowa.
Odbudowa po powodzi drogi gminnej nr 2521001 "Półrzeczki"
w miejscowości Półrzeczki.
Odbudowa po powodzi drogi gminnej "Działy do PKP Śnieżnicy."
Odbudowa dróg zniszczonych powodzią.
Odbudowa po powodzi drogi gminnej "Przenosza Gocałki"
nr K 340097 w miejscowości Przenosza, km 0+220-0+900.
Odbudowa po powodzi drogi gminnej "Cieplica-Brzegi" nr 340028
w miejscowości Dobra, km 0+000-0+285.

010

01010

Plan finansowy
po zmianach.
257 000,00

010

01010

31 000,00

500

50095

18 450,00

600

60014

64 243,00

600

60014

36 422,00

600

60016

11 652,86

600

60016

11 139,58

600

60016

30 932,55

600

60016

1 787 002,00

600

60016

7 000,00

600

60016

7 000,00

600

60078

472 218,00

600
600

60078
60078

199 791,00
3 224,00

600

60078

171 560,00

600

60078

93 921,00

18.

Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej.

600

60095

4 882 209,37

19.
20.

Budowa przystanku w miejscowości Stróża.
Budowa parkingu w centrum miejscowości Dobra.
Zagospodarowanie terenu na górach Łopień i Ćwilin w małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Dobra.
Modernizacja budynku Niepublicznego Podstawowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skrzydlnej.
Modernizacja budynku "Domu Nauczyciela" w miejscowości Skrzydlna.
Zakup działki.
Zakup działki w miejscowości Dobra.
Przebudowa zasilania energo-elektrycznego w muszli koncertowej.
Modernizacja budynku nr 233 (Urząd Gminy).
Zakupy inwestycyjne.
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej-wpłata na fundusz wsparcia.
Fundusz wsparcia policji
Projekt budowy remizy OSP w Skrzydlnej.
Projekt budowy remizy OSP w Jurkowie.
Centralne ogrzewanie w remizie OSP Dobra.
Zakup schodołazu dla SzP w Półrzeczkach.

600
600

60095
60095

9 963,00
94 150,00

630

63003

700

70005

700
700
700
700
750
750

70005
70005
70005
70005
75023
75023

754

75411

5 000,00

754
754
754
754
801

75405
75412
75412
75412
80101

3 500,00
12 915,00
32 000,00
11 855,00
13 100,00

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.

18.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nazwa zadania

65 266,00
105 831,00
5 543,00
2 500,00
66 902,35
346 077,08
12 385,00
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36.
37.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej
w Porąbce.
Wymiana pokrycia dachowego w SzP w Stróży.
Wymiana pokrycia dachowego w ZSO Dobra.
Zakupy inwestycyjne.
Opracowanie projektu dla budowy szybu windowego z udźwigiem
hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum
w Dobrej.
Zakupy inwestycyjne.
Zakupy inwestycyjne.
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
w Gminie Dobra-etap II.
Rozbudowa imodernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego
w miejscowości Dobra.
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Dobra.
Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i Gminach partnerskich.
Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i Gminach partnerskich - dokumentacja techniczna.
Budowa oświetlenia ulicznego.
OGÓŁEM:

62 274,00

801
801
801
801

80101
80101
80101
80101

801
801
851

80101
80148
85154

13 600,00
7 000,00

900

90001

32 598,87

900

90001

2 460,00

900

90001

2 000,00

900

90005

900
900

90005
90015

1 500,00
1 500,00
19 500,00
14 760,00

18 000,00
41 500,00
15 092,00
9 103 537,66

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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6912
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UCHWAŁA NR XII/109/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ), art. 211, art.
212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z póź.
zm.),Rada Gminy Grybów uchwala, co nastĉpuje:

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku o których
stanowi § 7 Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Grybów na 2011 rok jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na
2011 rok o kwotę 845 792,95 zł i zwiększa się dochody
budżetu gminy o kwotę 899 871,83 zł jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy na 2011 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi :

§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 846 792,95 zł i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę900 871,83 zł jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę
846 792,95 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 850 871,83 zł,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
50 000,00 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

1. Dochody budżetu wynoszą 73 513 380,82 zł w tym:
1) dochody bieżące 69 280 831,30 zł,
2) dochody majątkowe 4 232 549,52 zł.
2. Wydatki budżetu wynoszą 79 089 971,51 zł w tym :
1) wydatki bieżące 64 257 676,07 zł,
2) wydatki majątkowe 14 832 295,44 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 5.576.590,69 zł.
4. Przychody budżetowe wynoszą 5.576.590,69 zł.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Grybów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/109/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok.
Dz

Roz.

1
2
bieżące
600

§

Nazwa

3

4
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2030

2701

756

0310
801

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
Oświata i wychowanie

Plan_przed
zmianą
5

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan_po_zmia.
(5+6+7)
8

1 695 129,02

-818 552,28

818 552,28

1 695 129,02

0,00

0,00

818 552,28

818 552,28

1 695 129,02

-818 552,28

818 552,28

1 695 129,02

0,00

0,00

818 552,28

818 552,28

1 690 000,00

-818 552,28

0,00

871 447,72

0,00

0,00

818 552,28

818 552,28

9 088 270,06

0,00

71 000,00

9 159 270,06

0,00

0,00

0,00

0,00

9 088 270,06

0,00

71 000,00

9 159 270,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2 785 654,96
2 045 768,80

0,00
-17 240,67

71 000,00
10 319,55

2 856 654,96
2 038 847,68
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0750

0830
0970

2701

852

0830
bieżące

majątkowe

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
razem:
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1 433 962,80

-625,76

2 934,22

1 436 271,26

2 045 768,80

-17 240,67

10 319,55

2 038 847,68

1 433 962,80

-625,76

2 934,22

1 436 271,26

75 330,00

-2 774,92

0,00

72 555,08

398 388,00

-13 839,99

0,00

384 548,01

46 400,00

0,00

7 385,33

53 785,33

90 214,40

-625,76

2 934,22

92 522,86

13 956 704,60

-10 000,00

0,00

13 946 704,60

0,00

0,00

0,00

0,00

13 956 704,60

-10 000,00

0,00

13 946 704,60

0,00

0,00

0,00

0,00

86 000,00
69 226 752,42

-10 000,00
-845 792,95

0,00
899 871,83

76 000,00
69 280 831,30

1 763 379,38

-625,76

821 486,50

2 584 240,12

majątkowe
4 232 549,52

0,00

0,00

4 232 549,52
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie
wydatków na realizacjĉ
zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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3 985 724,52

0,00

0,00

3 985 724,52

73 459 301,94

-845 792,95

899 871,83

73 513 380,82

5 749 103,90

-625,76

821 486,50

6 569 964,64

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/109/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok
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Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XII/109/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu na 2011 rok.

Dział

Rozdział

1

2

851

85195

Nazwa zadania
3
Dofinansowanie do zakupu rentgena dla Szpitala
w Krynicy Zdroju - udzielenie pomocy finansowej dla
Powiatu Nowosądeckiego
Ogółem

Inwestycje
Zwiĉkszenia
Zmniejszenia ( - )
(+)
4
5
0

50 000,00

0,00

50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/109/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zwiĉkszenia planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grybów w 2011 rok

Dział

Rozdział

1

2

851
85195

Nazwa
3
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

4

5

Dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków
gmin) - udzielenie pomocy finasowej dla Powiatu Nowosądeckiego

Razem

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6

50000,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

50 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
6912

6913
6913

UCHWAŁA NR XXXIII/425/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od
nieruchomoņci, podatek rolny i podatek leņny za pomocą ņrodków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a
ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
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poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 i ust. 10 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:

5)

§ 1. Określa się wzór formularza:
1) IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych
(budynkach, budowlach, gruntach i lasach) zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach
osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach
i lasach) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
3) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
4) DN-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane dotyczące przedmiotów opodatkowania zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
5) DN-1/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień
na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
6) DN-1/C Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień
na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa zgodnie
z załącznikiem nr 6 do uchwały,
7) DR-1 Deklaracja na podatek rolny zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały,
8) DL-1 Deklaracja na podatek leśny zgodnie
z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 2.
1.

Format elektroniczny deklaracji
w formacie danych XML.

określony

jest

2. Układ informacji i powiązań między nimi:
1) w deklaracji IN-1 Informacja o nieruchomościach
osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach
i lasach) w formacie danych XML - określa załącznik nr 9 do uchwały,
2) w deklaracji IN-1/A Załącznik do informacji
o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach,
budowlach, gruntach i lasach) w formacie danych
XML - określa załącznik nr 10 do uchwały,
3) w deklaracji DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości w formacie danych XML - określa załącznik nr 11 do uchwały,
4) w deklaracji DN-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane dotyczące

6)

7)
8)
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przedmiotów opodatkowania w formacie danych
XML - określa załącznik nr 12 do uchwały,
w deklaracji DN-1/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych w formacie danych XML określa załącznik nr 13 do uchwały,
w deklaracji DN-1/C Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta
Krakowa w formacie danych XML - określa załącznik nr 14 do uchwały,
w deklaracji DR-1 Deklaracja na podatek rolny
w formacie danych XML - określa załącznik nr 15
do uchwały,
w deklaracji DL-1 Deklaracja na podatek leśny
w formacie danych XML - określa załącznik nr 16
do uchwały.

§ 3. Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP.
§ 4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem
potwierdzonym
profilem
zaufanym
ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
§ 5. Traci moc uchwała nr LXXIV/947/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/425/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/425/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/425/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/425/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIII/425/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIII/425/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/416/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów
do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) przedsiębiorcy – oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. U. UE. C. 2008. 115. 329 z 09.5.2008 r.), bez
względu na formę organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania.”
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 może nastąpić z urzędu, a w
przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5, także na wniosek dłużnika.”
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Należność z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, jednorazowo może zostać umorzona
na wniosek dłużnika, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:
1) należności powstałe w okresie 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku, licząc od ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego złożenie przez dłużnika kompletnego wniosku, zostały uregulowane w całości,
2) należność główna powstała przed okresem
wskazanym w pkt 1 została uregulowana w co
najmniej 70 %,
3) spłacone zostały w całości koszty powstałe
z tytułu przymusowego dochodzenia należności,
4) dłużnik w całości uregulował należności powstałe po okresie wskazanym w pkt 1,
5) dłużnik nie korzystał z ulgi w formie umorzenia
należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w okresie ostatnich 5 lat przed złoże-

niem wniosku, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku oraz nie korzysta aktualnie
z innej formy ulg w spłacie wierzytelności powstałych z wyżej wymienionego tytułu,
6) zachodzi warunek określony w § 4 ust.1 pkt 5.”
4) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ
i osoby wymienione w § 3, na wniosek dłużnika
mogą jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności, albo jednorazowo
rozłożyć płatność całości lub części należności
na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a w
przypadku gdy należność powstała z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego (w tym również,
gdy należność powstała na skutek zapłaty przez
Gminę Miejską Kraków właścicielowi lokalu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego albo pomieszczenia tymczasowego), na
okres do 72 miesięcy, licząc od dnia zawarcia
porozumienia.”
5)w § 6 po ustępie 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ocena, czy przesłanki zastosowania ulgi istnieją w konkretnej sprawie wymaga dokonania wszechstronnego i wnikliwego rozważenia
całokształtu materiału dowodowego oraz zebrania informacji na temat aktualnej sytuacji
materialno - bytowej dłużnika. Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi w sytuacji określonej w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust.
1 zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów wymienionych w załączniku Nr 1 do
uchwały.”
6)w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę,
o której mowa w § 8 ust. 1 zobowiązany jest
do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy,
dokumentów wymienionych w załączniku Nr 2
do uchwały.”
7)w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezydent Miasta Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa informację o wysokości
ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą
na kwotę co najmniej 500 zł według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały oraz
zbiorczą informację o wysokości wszystkich,
ulg według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 4 do uchwały.”,
8) załączniki Nr 1 i 2 do uchwały zmienianej otrzymują
brzmienie, jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały,
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9) do uchwały zmienianej dodaje się załączniki Nr 3 i 4
w brzmieniu, jak załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/416/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Osoby fizyczne ubiegające siĉ o przyznanie
ulgi w spłacie wierzytelnoņci zobowiązane są do
przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:
1) pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,
2) kopia deklaracji podatkowej za rok poprzedzający
złożenie wniosku o ulgę,
3) dokument stwierdzający wysokość wynagrodzenia,
nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za
3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dokument stwierdzający pobieranie zasiłków z tytułu
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/416/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Podmioty ubiegające siĉ o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia niżej
wymienionych dokumentów:
1) pisemny wniosek o udzielenie pomocy de minimis,
2) zaświadczeń o pomocy de minimis wydane przez
organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzających, wielkość
otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego,w którym wystąpiono
o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,

Poz. 6914

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),
4) pisemne oświadczenie dotyczące posiadanego
majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe),
5) pisemne oświadczenie o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, inne),
6) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
7) wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie
ulgi (np. zaświadczenie lekarskie, rachunki z apteki
itp.).
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider

3) informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie
z przepisami o rachunkowości,
4) formularza informacji, którego wzór zawiera załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U.10.53.311),
5) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właścicieli lub prokurenta). (Orientacja pozioma)]

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/416/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.

lp.

1

Nazwa
dłużnika

2

Tytuł
zadłużenia

3

Kwota zaległoņci
należodnoņć
setki
główna i należnoņci
uboczne
4a

4b

Realizacja uchwały
Kwota umorzona
należnoņć
główna
5a

odsetki
i należnoņci
uboczne
5b

Kwota odroczenia
terminu płatnoņci
należodsetki
noņć
i naległówna żnoņci
uboczne
6a
6b

Kwota rozłożona
na raty
należodsetki
noņć
i należn
główna oņci
uboczne
7a
7b

liczba
rat

Termin
odroczenia,
rozłożenia na
raty
(ostatnia rata)

8

9

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/416/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.

lp.

1

Tytuł
zadłużenia

2

Iloņć
dłużników

3

Kwota zaległoņci
należodsetki
noņć
i naległówna
żnoņci
uboczne
4a

4b

Kwota umorzona
należnoņć
główna
5a

odsetki
i należnoņ
ci uboczne
5b

Realizacja uchwały
Kwota odroczenia
terminu płatnoņci
należodsetki
noņć
i należnoņ
główna
ci uboczne
6a
6b

Kwota rozłożona na
raty
należodsetki
noņć
i należnoņ
główna
ci uboczne
7a
7b

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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UCHWAŁA NR XXXIII/417/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2
ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie.
Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 92 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 19 pkt 4
i art. 85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.), uchwały
Nr LXXXII/709/01 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych systemu
opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 29 lutego 2012 roku likwiduje się Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Chmielowskiego 6.
§ 2. Nieruchomość oraz mienie wykorzystywane
przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr
2 ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie przeznacza się na
potrzeby pomocy społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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UCHWAŁA NR XXXIII/418/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Publicznego Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
„Centrum Zastĉpczej Opieki Rodzinnej” w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 29.
Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 z późn.
zm.), art. 19 pkt 4 i art. 85 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn.

zm.) oraz art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
nr 149 poz. 887), uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2011 roku likwiduje się Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy „Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej” z siedzibą w Krakowie przy
ul. J. Piłsudskiego 29.
§ 2. Mienie Publicznego Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego „Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej”
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w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 29 przekazane zostanie
na potrzeby systemu pomocy społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą wiążącą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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UCHWAŁA NR XXXIII/421/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty zajęte pod cmentarze.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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UCHWAŁA NR XXXIII/422/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
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 –
0,76 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1, na których rozpoczęto
proces inwestycyjny – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych – 0,34 zł od
1 m2 powierzchni,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu –
0,25 zł od 1 m2 powierzchni,
f) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,11 zł od
1 ha powierzchni,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –20,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których proces inwestycyjny został
zakończony po dniu 1 stycznia 2007 r. położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 – 8,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych – 8,78 zł
od 1 m2 powierzchni,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa po-
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jazdowego, lakiernictwa pojazdowego –
17,55 zł od 1 m2 powierzchni,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września
2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości
w zakresie branż chronionych i zanikających
(Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 679, poz. 5084
z późn. zm.) – 10,97 zł od 1 m2 powierzchni,
g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
h) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 1,78 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
i) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu –
6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
j) związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
z późn. zm.) - 1,78 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
k) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli:
a) 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,
b) stadionów sportowych wraz z infrastrukturą
stanowiącą integralną całość technicznoużytkową – 0,1 % ich wartości określonej na
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/422/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Obszary, na których mogą być stosowane obniżone stawki podatku od nieruchomości:
1. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Branice” uchwalonym
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/422/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
§ 1. Stawki, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały
nie mają zastosowania:
1) do podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury;
2) do podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych
w załączniku
I do
Traktatu
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podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 lit. b), lit. c), lit. d
i lit e), pkt 2 lit c), lit. d), lit. e), lit. f) i lit. i) oraz pkt
3 lit. b) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis zgodną
z warunkami
rozporządzenia
Komisji
(WE)
nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2006. 379.5 z 28.12.2006 r.) oraz
uwzględniającą przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
z późn. zm.).
3. Korzystanie ze stawek preferencyjnych, o których
mowa w ust. 2 wymaga spełnienia warunków
określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką
podstawową określoną w ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt 2
lit. b) i pkt 3 lit. a) a odpowiednią stawką preferencyjną określoną w ust. 1 pkt 1 lit. b), lit. c), lit. d)
i lit. e), pkt 2 lit c), lit. d), lit. e), lit. f) i lit. i) oraz
pkt 3 lit. b).
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/344/07 Rady
Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
uchwałą Nr CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Branice”.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C.
2008. 115. 329 z 09.5.2008 r.);
3) do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym
działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie
ceny lub ilości takich produktów zakupionych od
producentów surowców lub wprowadzonych na
rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
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b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
4) do pomocy związanej z wywozem do państw trzecich
lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio
związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności eksportowej;
5) do podmiotów działających w sektorze węglowym;
6) do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu
towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do
transportu drogowego;
7) do podmiotów gospodarczych znajdujących się
w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
(Dz. U. WE. C. 2004. 244. 2 z 01.10.2004 r. ze zm.);
8) do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy.
§ 2.
1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (za
wyjątkiem prowadzącego działalność w sektorze
transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich
warunków określonych w uchwale, może skorzystać
ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego
w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie
przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro.
2. Podatnik korzystający z preferencyjnych stawek na
mocy niniejszej uchwały i prowadzący jednocześnie
działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu wszystkich warunków
określonych w uchwale, może skorzystać ze stawki
podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli
wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie
bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, pod warunkiem prowadzenia rozdzielności rachunkowej działalności
w sektorze transportu drogowego od pozostałej działalności (tej na którą uzyskuje pomoc na mocy niniejszej uchwały).
3. Podatnik korzystający z preferencyjnych stawek na
mocy niniejszej uchwały i prowadzący jednocześnie
działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego, dla której to działalności nie prowadzi rozdzielności rachunkowej, może skorzystać ze stawki
podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli
wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie
bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro.
§ 3.
1. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie zapis § 1
ust. 2 uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia
wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na
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dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu
według
ustalonego
wzoru
lub
informacją
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
lub
2) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis jaką
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
3) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat,
4) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis udzielana na
podstawie niniejszej uchwały;
5) informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) w tym
sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich
lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości – jeżeli są sporządzane
przez podatnika;
6) w przypadku podatnika prowadzącego, obok działalności objętej stawkami preferencyjnymi na mocy niniejszej uchwały, także działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego, oświadczenia dotyczącego rozdzielności rachunkowej na
druku nr 2 ;
7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis aktualnego wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego;
8) dziennika budowy w rozumieniu art. 45 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) –
w przypadku podatników korzystających ze stawek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b)
i pkt 2 lit. c) uchwały.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt od 2) do
4) składa się na druku nr 1, także w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających skorygowanie
podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.
3. Jeżeli podatnik korzystający z preferencyjnych stawek
na mocy niniejszej uchwały nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości składa oświadczenie na druku nr 3.
4. Obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych
za okres trzech ostatnich lat obrotowych dotyczy podatników, którzy wcześniej nie korzystali z preferencyjnych stawek podatkowych lub którzy wcześniej nie
przedłożyli takich sprawozdań.
5. Podatnicy korzystający ze stawek preferencyjnych
w danym roku podatkowym na mocy niniejszej
uchwały, którzy wcześniej przedłożyli sprawozdania
finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych
zobowiązani są do przedłożenia jedynie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
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6. Podatnicy korzystający ze stawek preferencyjnych na
mocy niniejszej uchwały zobowiązani się powiadomić
Prezydenta Miasta Krakowa w trakcie toczącego się
postępowania o otrzymaniu pomocy de minimis oraz
każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych. W związku z tym składają
oświadczenie na druku nr 4.
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przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu
udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider

§ 4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis na
podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do
Druk nr 1
……………………………………
……..……………………………..
……………………………………
Nazwa przedsiębiorcy
(imię i nazwisko)

OŅWIADCZENIE

Wykonując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości:
oņwiadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających rok bieżący
otrzymałem/nie otrzymałem pomoc(y)1 de minimis w łącznej wartości brutto ………………………..zł, stanowiącej
równowartość …………………euro;
oņwiadczam, że nie uzyskałem innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, o którą wnioskuję;

………………………………………
data

………………………………………
podpis przedsiębiorcy

_________________________________________
1

Niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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Druk nr 2

……………………………………
……..……………………………..
……………………………………
Nazwa przedsiębiorcy
(imię i nazwisko)

OŅWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzĉ/nie prowadzĉ2 działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.
Dalsza część oświadczenia wypełniana jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze
transportu drogowego.
W odniesieniu do działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego prowadzĉ/nie prowadzĉ3
rozdzielność rachunkową4 od pozostałej prowadzonej działalności gospodarczej

………………………………………
data

………………………………………
podpis przedsiębiorcy

_________________________________________
2

3

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

4

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej
działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie
stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa
w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad
prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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Druk nr 3
……………………………………………..
……..………………………………………
……………………………………………..
Nazwa przedsiębiorcy
(imię i nazwisko)

OŅWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o pomoc de minimis na podstawie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oświadczam, że nie jestem zobowiąza/ny/na do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

………………………………………
data

………………………………………
odpis przedsiębiorcy

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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Druk nr 4

……………………………………
……..……………………………..
……………………………………
Nazwa przedsiębiorcy
(imię i nazwisko)

OŅWIADCZENIE

Wykonując obowiązek wynikający z § 3 ust. 6 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oświadczam, że poinformuję niezwłocznie Prezydenta Miasta Krakowa
o otrzymaniu pomocy de minimis oraz każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych
w trakcie toczącego się postępowania tj. od dnia przekazania informacji na etapie ubiegania się o pomoc do dnia
wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.

………………………………………

………………………………………

data

podpis przedsiębiorcy

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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UCHWAŁA NR XXXIII/424/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Krakowa
w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości
spalin EURO 5 lub EURO 6 ustala się stawki
w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Od pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną
(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne ustala się
stawki w wysokości określonej w Załączniku nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LXXXIV/1098/09 Rady
Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
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- o liczbie osi - trzy 1880,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- niezależnie od liczby osi 2534,00 zł
e) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie 2534,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2764,00 zł
3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 664,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
33 tony
- niezależnie od liczby osi 1328,00 zł
c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie
- o liczbie osi – jedna 1328,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1400,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1328,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- niezależnie od liczby osi 1660,00 zł
e) nie mniejszej niż 38 ton
- o liczbie osi – jedna 1660,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1844,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1660,00 zł
4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 618,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 910,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1150,00 zł

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/424/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Podatek od jednego środka transportowego
wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 554,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1050,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1218,00 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29
ton
- niezależnie od liczby osi 2534,00 zł
e) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 2534,00 zł
- o liczbie osi – trzy 2534,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2658,00 zł
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1548,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31
ton
- o liczbie osi - dwie 1880,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1880,00 zł
c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi - dwie 2102,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 774,00 zł
3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 308,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 526,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 774,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/424/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Podatek od jednego środka transportowego,
posiadającego dokument poświadczający, że pojazd
spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub
EURO 6, wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 276,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 526,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 608,00 zł
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/424/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 1770,00 zł
b) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 1770,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1770,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1792,00 zł

Poz. 6919

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- niezależnie od liczby osi 1660,00 zł
b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- niezależnie od liczby osi 1770,00 zł
c) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie 1770,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1870,00 zł
3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- niezależnie od liczby osi 1106,00 zł
b) powyżej 36 ton
- niezależnie od liczby osi 1328,00 zł
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Koņmider
6919
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UCHWAŁA NR X/59/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
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 2002r Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153
poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.770, Nr 162
poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,
z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,z 2006r Nr 17,
poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138
poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180 poz.1111,
Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 53 poz.420, Nr 157 poz.1241,
z 2010r Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106
poz.675, z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134
poz.777, Nr 217 poz.1281), art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz .U. z 2010r Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225
poz.1461, Nr 226 poz.1475,z 2011r Nr 102 poz.584,
Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016 ), art.4 ust.1i art.13
pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2011r Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz.1378),
Rada Gminy Łukowica uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków:
0,60 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
2,17 zł od 1 ha powierzchni,
3)
a) pozostałych; w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem sklasyfikowanych jako drogi:
0,17zł od 1 m² powierzchni,
b) stanowiących drogi –0,07 zł od 1 m² powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych :0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej:
14,67zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
6920

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej - z wyłączeniem działalności
handlowej i gastronomicznej ze sprzedażą napojów alkoholowych:
16,31zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których prowadzona jest działalność
handlowa lub gastronomiczna ze sprzedażą napojów alkoholowych:
19,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym:
7,61zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
6) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
3,80zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
3,27zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
2. Od budowli- 2% ich wartoņci określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/167/09 Rady Gminy Łukowica z dnia 16 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 734 poz.5621).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
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UCHWAŁA NR X/60/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie Gminy Łukowica
na rok 2012.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art..40 ust.1, art.41
ust.1 i art.42 ustawy z dnia1990r o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U .z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002 r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153
poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.770,
Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116
poz.1203, z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,
z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r.
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 53
poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r Nr 28 poz.142 i 146,
Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r Nr 21 poz.113,
Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281),
art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226
poz.1475,z 2011r Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654,
Nr 171 poz.1016 ), art.4 ust.1i art.13 pkt.2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.
z 2011r Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz.1378), Rada
Gminy Łukowica uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek odrodków transportowych wynosi
rocznie:
1.
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej
12 ton,
2) od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
3) od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona
przez podatnika podatku rolnego,
4) od autobusów,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym równej
lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez
podatnika podatku rolnego
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc:
1) Uchwała Nr XXVIII/168/09 rady Gminy Łukowica
z dnia 16 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2010
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 734 poz.5622),
2) Uchwala Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010r zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 674
poz. 5674).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590

– 43085 –

Poz. 6921
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY ŁUKOWICA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)

L.p.

1.1

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
włącznie

1.2

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

1

1.3
2.
3.
4.1
4.2

w zł.
STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
3
531,00

871,00

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od
3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobus z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobus z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

1083,00
1328,00
637,00
744,00
1487,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH
w GMINIE ŁUKOWICA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt 2)

L.p.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)
2
Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
nie mniej niż 15 ton i więcej
Samochód ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i więcej
Samochód ciĉżarowy o 4 osiach i wiĉcej
o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy zawieszei uznane za równoważne
nia osi
8
9
1752,00
1752,00
1752,00
1752,00

1806,00
1806,00
1806,00
1806,00

1911,00
1911,00
1911,00
1911,00
1911,00
1911,00

2124,00
2124,00
2124,00
2124,00
2124,00
2124,00

2124,00
2124,00
2124,00

2443,00
2443,00
2443,00

Dziennik Urzędowy
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3.5
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nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i więcej

Poz. 6921
2124,00
2124,00

2605,00
2605,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH
w GMINIE ŁUKOWICA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt 4)

L.p.

1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

w zł.
STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od
1 pojazdu
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu
Zawieszenie osi
pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa,
pneumatyczne
Inne systemy zaciągnik balastowy + przyczepa
i uznane za równowieszenia osi
ważne
2
3
4
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1487,00
1656,00
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1487,00
1656,00
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1593,00
1656,00
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1699,00
2004,00
Powyżej 36 ton
1911,00
2070,00
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1593,00
1911,00
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1593,00
1911,00
nie mniej niż 40 ton i więcej
1911,00
2660,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA
TERENIE GMINY ŁUKOWICA
(od pojazdów okreņlonych w art.8 pkt. 6)

L.p.

1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC) zespołu pojazdów; naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
2
Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

w zł.
STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zawieszetyczne i uznane za równia osi
noważne
3
4
637,00
637,00
850,00
850,00

850,00
850,00
1062,00
1062,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 590
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
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Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej
Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
Nie mniej niż 38 ton i powyżej

Poz. 6921,6922

531,00
850,00
956,00
956,00
1487,00

850,00
1062,00
1381,00
1381,00
1775,00

956,00
956,00
1487,00

1381,00
1381,00
1764,00
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

6921

6922
6922

UCHWAŁA NR X/61/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru
na terenie Gminy Łukowica .
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 (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591,
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 770, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102
poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441,
Nr 175 poz.1457 z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181 poz.1337,
z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,
z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 53
poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz.142 i 146,
Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r Nr 21 poz.113,
Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281),) oraz
art.15 i art.19 pkt.1, lit. ”a” i pkt.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225
poz.1461, Nr 226 poz.1475,z 2011r Nr 102 poz.584,
Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016 ), art.4 ust.1i art.13
pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.
Dz. U. z 2011r Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz.1378), Rada Gminy Łukowica uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowisku w Łukowicy oraz
w innych miejscach na terenie Gminy, w wysokościach
określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których
prowadzona jest sprzedaż, w szczególności: z ręki, koszów, stoisk, straganów, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych, a także zwierząt, środków
transportowych i części do środków transportowych.
§ 3.
1. Pobór opłaty targowej zleca się inkasentowi Panu
Teofilowi Kunickiemu – zam. Stronie, w e wszystkich
punktach sprzedaży w Łukowicy.
2. W poszczególnych sołectwach Gminy inkasentami
opłaty targowej ustala się:

1) Jadamwola – Anna Basiaga, zam. Jadamwola 42,
2) Jastrzębie – Władysław Opyd, zam. Jastrzębie 125,
3) Łukowica – Henryk Dyrek, zam. Łukowica 447,
4) Młyńczyska – Antoni Potoniec, zam. Młyńczyska 113,
5) Owieczka – Stanisław Pustułka, zam. Owieczka 61,
6) Przyszowa I – Andrzej Kroczek, zam. Przyszowa 404,
7) Przyszowa II – Jan Kasprzycki, zam. Przyszowa 380,
8) Roztoka – Szczepan Kuzar, zam. Roztoka 51,
9) Stronie – Bolesław Kożuch zam. Stronie 78,
10) Świdnik – Tadeusz Dudka, zam. Świdnik 76.
3. Całość zainkasowanych kwot z tytułu opłaty targowej
wpłacana będzie w kasie Urzędu Gminy do dnia 1-go
następnego miesiąca, za dany miesiąc.
4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta
w wysokości 10% pobieranej opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc:
1) Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy Łukowica z dnia
29 listopada 2004r w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej
poboru na terenie Gminy Łukowica (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 384 poz.4184),
2) Uchwala Nr XXII/116/09 Rady Gminy Łukowica z dnia
26 stycznia 2009r zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 63 poz.454).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
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Załącznik
do Uchwały Nr X/61/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 28 listopada 2011 r.

Poz. 6922,6923,6924

2. Przy sprzedaży towarów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

STAWKI
DZIENNE OPŁATY TARGOWEJ
na terenie GMINY ŁUKOWICA

z ręki lub kosza itp. - 5,50 zł
z wozu konnego - 9,00 zł
z samochodu osobowego - 9,00 zł
z samochodu dostawczego -11,00 zł
z samochodu ciężarowego -16,50 zł
z samochodu ciężarowego z przyczepą -33,00 zł
ze stoiska, straganu itp. -16,50 zł

1. Przy sprzedaży, od każdej wystawionej sztuki na
sprzedaż:

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

1) konie, bydło - 5,50 zł
2) trzoda chlewna, owce, kozy, prosięta - 3,00 zł
6922

6923
6923

UCHWAŁA NR X/62/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokoņci podatku rolnego na terenie Gminy Łukowica.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41
ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153
poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.770, Nr 162
poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,
z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17,
poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138
poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180 poz.1111,
Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 53 poz.420, Nr 157 poz.1241,
z 2010r Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106
poz.675, z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134
poz.777, Nr 217 poz.1281), art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r
Nr 136 poz.969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz.1775, Nr
249 poz.1825, z 2007r Nr 109 poz.747, z 2008r Nr 116
poz.730, Nr 237 po.1655, z 2009r Nr 56 poz.458, z 2010 r
Nr 96 poz.620, Nr 226 poz.1475), art. 4 ust.1, art.13 pkt.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. .Dz. U.

z 2011r Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz.1378) Rada Gminy
Łukowica uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża siĉ cenĉ skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011r (M.P. Nr 95 poz. 969)
z kwoty 74,18 zł za 1 decytonę do kwoty 60,00 zł za
1 decytonĉ.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

6923

6924
6924

UCHWAŁA NR X/70/11
RADY GMINY OLESNO
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) do kwoty 37 zł.
za 1 dt.

2. Obniżona do kwoty 37 zł. średnia cena skupu żyta
stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na
2012 rok na obszarze Gminy Olesno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR X/71/11
RADY GMINY OLESNO
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 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 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późN. zm.)
uchwala się, co następuje:

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 6,85 zł. 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 2,50 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,70 zł.
od 1 m² powierzchni użytkowej.

§ 1. Ustala się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,42 zł. od 1 m²
powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2,50 zł. od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł. od
1 m² powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,05 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
11,20 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/134/08 Rady Gminy
Olesno z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak

6925
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UCHWAŁA NR X/72/11
RADY GMINY OLESNO
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) budynki pozostałe lub ich części związane z gospodarstwem rolnym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz stodoły i stajnie
niezwiązane
z gospodarstwem
rolnym
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części oraz budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozpoczętej po raz pierwszy w Gminie Olesno od dnia jej
rozpoczęcia, na okres 12 miesięcy,
4) budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do celów działalności komunalnej, kulturalnej,
sportowej, oświatowej, pomocy społecznej, opieki
zdrowotnej oraz przeciwpożarowych.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia
27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
2) Uchwała Nr XV/135/08 Rady Gminy Olesno z dnia
28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia 27 listopada
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2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
3) Uchwała Nr XXIX/263/10 Rady Gminy Olesno z dnia
8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia 27 listopada
2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Poz. 6926,6927
§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
6926
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UCHWAŁA NR X/74/11
RADY GMINY OLESNO
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy
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 późn. zm.) oraz art.10 ust.1, 2 i 3 - ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
(M.P. Nr 95, poz. 961), a także obwieszczeniem 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący :
1.
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego,

4) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia - jak w załączniku Nr 1.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia - jak w załączniku Nr 2.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 3.
4. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 4.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/79/07 Rady Gminy
Olesno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/74/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 25 listopada 2011 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY OLESNO
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych )
w zł.
STAWKI PODATKU
OKREŅLONE
RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU
L.p.
PRZEZ RADĈ
SAMOCHODOWEGO
od 1 pojazdu
1

2

3

1.

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

470

2.

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

650

3.

Samochód ciĉżarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

800

4.

Ciągniki siodłowe i balastowe do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

900

5.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

300

6.1

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

540

6.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyższą niż 30

850

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/74/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 25 listopada 2011 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY OLESNO
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych )
w zł.
STAWKI PODATKU OKREŅLONE
PRZEZ RADĈ
OD 1 pojazdu

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

1.Samochód ciĉżarowy o 2 osiach o DMC:
1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

930

960

1.2

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

990

1 020

1.3

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1 030

1 040

1.4

nie mniej niż 15 ton

1 070

1 550

2.Samochód ciĉżarowy o 3 osiach o DMC:
2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1 090

1 120

2.2

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1 130

1 140

2.3

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1 150

1 170

2.4

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1 180

1 260

2.5

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1 270

1 960

2.6

nie mniej niż 25 ton

1 270

1 960

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

1 240

1 270

3.2

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1 280

1 290

3.3

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

1 300

2 050

3.4

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony

2 060

2 600

3.5

nie mniej niż 31 ton

2 060

2 600

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/74/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 25 listopada 2011 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY OLESNO
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych )
w zł.

L.p.

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

1

2

STAWKI PODATKU OKREŅLONE
PRZEZ RADĈ
od 1 pojazdu
Oņ jezdna
(osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
jezdnych
lub uznanym za
równoważne
3

4

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

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

1 500

1 550

1.2

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1 560

1 600

1.3

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1 610

1 650

1 700

2 100

1 800

2 140

1.4 nie mniej niż 31 ton
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton

2.2

nie mniej niż 40 ton

1 900
2 700
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/74/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 25 listopada 2011 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŅRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY OLESNO
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
w zł.
STAWKI PODATKU OKREŅLONE
PRZEZ R A D Ĉ
od 1 pojazdu
L.p.

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

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i (DMC) zespołu pojazdów:
1.1
1.2

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

430
540

530
640

1.3

nie mniej niż 25 ton

650

700
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2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i (DMC) zespołu pojazdów:
2.1
2.2

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

540
750

640
890

2.3

nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton

900

1 350

2.4

nie mniej niż 38 ton

1 400

1 800

750

1 000

1 010

1 400

3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i (DMC) zespołu pojazdów:
3.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton

3.2

nie mniej niż 38 ton

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475 z późniejszymi zmianami/ uchwala się
co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95
poz.969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty 36,00 zł za
1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Racławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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UCHWAŁA NR IX/47/2011
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r.
Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a

ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112,
poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
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poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy
dla podatku od nieruchomości:
1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach. Załącznik Nr 1.
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości – Załącznik Nr 2
3) Deklaracja na podatek rolny – Załącznik Nr 3
4) Deklaracja na podatek leśny – Załącznik Nr 4

Poz. 6929

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Racławice
Nr VII/96/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Racławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/47/2011
Rady Gminy Racławice
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/47/2011
Rady Gminy Racławice
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/47/2011
Rady Gminy Racławice
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/47/2011
Rady Gminy Racławice
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla
przedsiĉbiorców prowadzących działalnoņć w branży hotelarskiej na terenie gminy Racławice.
Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm./, par.
5 pkt. 2 i par. 10 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną /Dz. U. Nr 146, poz.927/ oraz par.
3 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej /Dz. U. Nr 190, po.1402/, Rada
Gminy Racławice uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki
i budowle służące działalności hotelarskiej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie gminy
Racławice przez okres trzech lat licząc od daty zakończenia inwestycji w odniesieniu do kosztów
utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją
nowej inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej
50% kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, przy czym pomoc ta nie może przekraczać
na jednego przedsiębiorcę następujących kwot:
Załącznik
do uchwały Nr IX/54/2011
Rady Gminy Racławice
z dnia 9 grudnia 2011 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI udzielenia zwolnień od
podatku od nieruchomoņci na podstawie § 1 Uchwały
Nr IX/54/2011 z dnia 09.12.2011 r.
§ 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską ubiegający się o pomoc objętą powyższą Uchwałą
Gminy Racławice, zwaną w dalszej treści „Uchwałą”,
polegającą na zwolnieniu od podatku od nieruchomości
/budynków i budowli/ służących prowadzeniu tej działalności, winni spełniać następujące warunki :
1. Przedmiotową pomocą objęci są mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/We z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
/Dz.Urz. L 124 z 20.05.2003 , str. 36/;
2. Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia Wójtowi Gminy Racławice na piśmie, podpisanym przez przedsiębiorcę lub jego
organ zarządzający, zamiaru skorzystania z pomocy, zwanego dalej „Zgłoszeniem”;
2) utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od
zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia
na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy

w pierwszym roku – kwoty 20.000 zł, w drugim roku – kwoty 15.000 zł, w trzecim roku – kwoty
15.000 zł.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której
mowa w ustępie poprzedzającym określa załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwolnienie udzielone na warunkach określonych w par. 1 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm./
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Racławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk

poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz
utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy,
w związku z którymi została udzielona pomoc,
przez okres trzech co najmniej 3 /trzech/ lat, przy
czym przez „nową inwestycję” rozumie się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub
rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa , dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego
procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa ; za nowa inwestycje rozumie się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo
zostało zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte
przez przedsiębiorcę niezależnego w rozumieniu
załącznika 1 do zalecenia Komisji, o którym mowa
w punkcie 1, od właściciela nabywanego przedsiębiorstw; za nowa inwestycje nie uznaje się nabycia
wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
3. Pomoc przysługuje:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia –
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych –
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od
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których obowiązek powstał po dniu dokonania
zgłoszenia.
4. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc , w którym przekroczono maksymalną
wartość pomocy określoną w par. 1 Uchwały.
5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
zalicza się koszty poniesione po dniu dokonania
zgłoszenia.
6. Pomoc udzielana zgodnie z Uchwałą podlega sumowaniu z:
1) każda inną pomocą przeznaczoną na realizację tej
samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy
związanych z tą sama inwestycją, w tym udzielana
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz
2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis/ Dz.Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str.5 / w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub
tego samego projektu inwestycyjnego.
7. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
o której mowa w Uchwale zalicza się dwuletnie koszty
wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na
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ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.
8. Pomoc udzielona na podstawie Uchwały a wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pomoc
udzielona na podstawie dokumentów niezgodnych
z rzeczywistym stanem rzeczy, podlega zwrotowi
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
udzielenia pomocy.
§ 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi
Warunkami stosuje się przepisy:
1. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613
z późn. zm/;
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008
r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalna pomoc
inwestycyjną / Dz. U. Nr 146, poz.927 /;
3. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm/.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĉpczej do
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
Na podstawie art.39 ust.4, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 , poz. 1591 z poźn. zm. ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149,
poz. 887 z dnia 21 lipca 2011 roku) Rada Gminy Racławice uchwala co następuje:
§ 1. Przekazujemy do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Racławicach zadanie wynikające z ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
6931

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Racławicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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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.
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