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UCHWAŁA NR XIII/80/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 listopada 2011 rok
w sprawie zmiany w budżecie gminy
c) 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 356.929 (wolne środki jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
Nr 142 poz. 1591 z zmianami) oraz art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy w Bolesławiu uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII /73/11 z dnia 30 listopada
2011r § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 608.005 zł,
z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich.

II Rozchody ogółem

2.722.231

1. spłaty kredytów i pożyczek

2.722.231

a) 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów w wysokości 325.221
b) 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących
z budżetu
Unii
Europejskiej
w wysokości 2.397.010

2. Zwiększa się przychody o kwotę 100.000 zł w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym o kwotę 100.000 zł
3.

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie
2.114.226 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.722.231 zł,
jak poniżej

A DOCHODY
I Dochody bieżące
II Dochody majątkowe
B WYDATKI
I Wydatki bieżące
II Wydatki majątkowe
C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D FINANSOWANIE (I – II)

10.648.184,59
6.229.807.59
4.418.377,00
10.040.179,59
6.267.563,59
3.772.616,00
608.005
608.005

4. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty
1.757.297 zł
2) upoważnia się Wójta Gminy w Bolesławiu do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4
5. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów zmienia się z kwoty 10.690. 556,59 do kwoty
10.648.184,59
6. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zmienia się z kwoty 9.982.551,59 do kwoty
10.040.179,59

I Przychody ogółem:
2.114.226
1. Kredyty i pożyczki
1.757.297
a) 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 828.527zł
b) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 928.770

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łata
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UCHWAŁA NR XII/93/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystra-Sidzina
w latach 2012-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 i art. 8 oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, z uwzględnieniem jego wielkości, potrzeb remontowych i wysokości
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wydatków z tym związanych, planowanej sprzedaży,
zasad polityki czynszowej, sposobu i zasad zarządzania,
źródeł finansowania oraz innych działań mających na
celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania tym zasobem.
1. Wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego
gminy Bystra-Sidzina na dzień uchwalenia programu:
Mieszkaniowy zasób gminy- tworzy 14 lokali mieszkalnych o powierzchni 629,59m2, w tym 2 lokale socjalne o powierzchni 72,97 m2.
Lokale położone są w budynkach stanowiących
w całości własność gminy – 5 budynków tj:
w miejscowości Bystra:
- budynek socjalny nr 449
- budynek socjalny nr 449a
w miejscowości Sidzina:
- Dom Nauczyciela nr 703
- Budynek nr 721 ( Wiejski Ośrodek Zdrowia)

Poz. 6981

c) Bieżące naprawy, usuwanie awarii, przeglądy techniczne, - 40 000,00 zł.
RAZEM: 120 000,00 zł.
LATA 2013-2016:
a) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac
remontowych na lata 2013 -2016 nie jest zasadne
ani celowe z uwagi na fakt, że konieczność niektórych remontów czy prac modernizacyjnych wynika
ze zdarzeń losowych, wyraźnego pogorszenia stanu
technicznego budynku czy zgłoszonej potrzeby
mieszkańców. Ponadto prowadzenie prac remontowych jest uzależnione od posiadanych środków
finansowych na ich realizację. Główne zadania
w zakresie remontów wnikające z przeprowadzonej
analizy potrzeb na dalsze lata będą ustalone dla
każdego roku podczas projektowania na dany rok
budżetu.
b) Planowane wydatki na bieżące naprawy i remonty
gminnych lokali mieszkalnych oraz budynków stanowiących własność gminy

- Budynek nr 636 (Agronomówka)

Rok 2012 - 120 000,00 zł

2. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego:

ROK 2013 - 60 000,00 zł.

W latach 2012-2016 nie przewiduje się budowy mieszkań komunalnych. Nie przewiduje się też powiększenia
zasobów mieszkaniowych w wyniku adaptacji budynków
na cele mieszkaniowe. Mieszkania do zasiedlenia uzyskiwać się będzie wyłącznie z tzw. ”ruchu ludności”. Wielkość
zasobów może ulec zmianie w przypadku przejęcia lub
sprzedaży przez Gminę budynków lub lokali mieszkalnych.

ROK 2014 - 80 000,00 zł.

3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
z podziałem na kolejne lata:
1) Podstawę określenia potrzeb remontowych i modernizacyjnych stanowią przeglądy techniczne
budynków wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz zgłoszenia lokatorskie i związane z nimi wizje lokalne dokonywane przez pracowników Urzędu Gminy.
2) W celu utrzymania należytego stanu technicznego posiadanych zasobów ustala się następujący
wykaz działań priorytetowych:
a) remont instalacji centralnego ogrzewania
i kotłowni w budynkach
b) remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach
c) wymiana instalacji elektrycznej w budynkach
d) poprawa stanu technicznego budynków, poprzez wykonanie remontów dachów
e) wykonanie termomodernizacji budynków
Niezależnie od powyższego przeprowadzone będą drobne naprawy w ramach robót konserwacyjno-remontowych.
3) Przewidywane remonty w latach 2012-2016.
ROK 2012:
a) Budynek nr 703 (WOZ) Sidzina – remont instalacji
c.o. remont kotłowni z wymianą kotła c.o – 60
000,00 zł.
b) Budynek nr 636 (agronomówka) Sidzina – remont
kotłowni – 20 000,00 zł.

ROK 2015 - 60 000,00 zł.
ROK 2016 - 50 000,00 zł.
4. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych
latach:
1) Gmina dopuszcza możliwość sprzedaży lokali
mieszkalnych mieszczących się w budynku nr 703
(Dom Nauczyciela) w Sidzinie.
2) Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określi odrębna uchwała Rady Gminy Bystra- Sidzina.
3) Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach
2012-2016
Lp.
1.

Wyszczególnienie 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r.
Ilość sprzedanych 5
Lokali mieszkalnych

5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu:
1) Bazową stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych ustala zarządzeniem Wójt Gminy, w oparciu
o zasady określone niniejszą uchwałą.
2) Stawki czynszu podnoszone będą nie częściej niż
co 6 miesięcy zarządzeniem Wójta Gminy BystraSidzina.
3) Ustala się nastąpię następujące rodzaje czynszów:
a) czynsz za lokale mieszkalne
b) czynsz za lokale socjalne
c) Czynsz za lokal socjalny nie może przekroczyć
połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4) Ustala się następujące granice dochodu uprawniającego do ubiegania się o obniżkę czynszu:
a) obniżka czynszu o 10%
- dla osób samotnych, których dochód nie
przekracza 100% najniższej emerytury,
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-

dla rodzin, w których dochód w przeliczeniu
na jedną osobę nie przekracza 75% najniższej
emerytury,
b) obniżka czynszu o 20%
- dla osób samotnych, których dochód nie
przekracza 80% najniższej emerytury
- dla rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 60%
najniższej emerytury.
Za dochód, uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
5) Stawki czynszu będą zmniejszone o 10% za mieszkanie w budynku, którego stan techniczny określono
jako zły.
6. Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami:
1) Komunalnym zasobem mieszkaniowym zarządza
Wójt przy pomocy Urzędu Gminy.
2) Naliczaniem czynszu najmu oraz bieżącym utrzymaniem i remontami budynków i lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 r.
17 000,00 zł

2013 r.
18 000,00 zł

2014 r.
19 000,00 zł

Jak wynika z powyższej tabeli przy w/w założeniach
wpływy z wynajmu mieszkań wyniosą w przeciągu 5 lat
95 000,00 zł.

Poz. 6982

zajmuje się stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki lokalowej w Urzędzie Gminy.
3) Pobieraniem, czynszu, egzekucją zaległych należności zajmuje się referat finansowy Urzędu Gminy.
7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej:
1) Podstawowym źródłem finansowania gospodarki
mieszkaniowej z przeznaczeniem na bieżącą modernizację i remonty są wpływy z czynszu za wynajem
lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz środki
z budżetu gminy.
2) Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na adaptację, modernizację, remonty lub odtworzenie zasobu
mieszkaniowego finansowane są z budżetu gminy.
3) Propozycję wysokości wydatków na bieżącą eksploatację, remonty oraz inwestycje, określa corocznie
Wójt Gminy w terminie do 15 listopada.
Planowane roczne wpływy netto z wynajmu mieszkań w 2012r. oraz kolejnych lat przedstawia poniższa
tabela:
2015 r.
20 000,00 zł

2016 r.
21 000,00 zł

Razem
95 000,00 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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UCHWAŁA NR XII/96/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) t.j (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz.613 z póź. zm.) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
I. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,46 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,42 zł od 1 ha powierzchni,
3) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,13 zł od
1 m² powierzchni;

przy czym od gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne oznaczone
symbolem K: 0,07 zł od 1 m² powierzchni.
II.Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych: 0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
12,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 7,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
3,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 3,42 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
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III. 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. Przyjmuje się wzory deklaracji i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości:
Załącznik Nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1 – os.prawne
Załącznik Nr 2 informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – os. fizyczne

Poz. 6982

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/92/11 Rady Gminy
Bystra – Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie
określenia stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra – Sidzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/96/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 15 grudnia 2011 r.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/96/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 15 grudnia 2011 r.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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UCHWAŁA NR XII/97/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i leśny
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 (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 6 ust. 13 w związku z art. 2, 4, 6, 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 w związku z art. 1,
6 i 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 9 w związku z art. 1 i 7 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada
Gminy Bystra - Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się wzór formularza informacji w sprawie
podatku rolnego (IR-1),stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się wzór deklaracji podatku rolnego (DR1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zatwierdza się wzór formularza informacji w sprawie
podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się wzór deklaracji podatku leśnego (DL-1),
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/18/02 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra – Sidzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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UCHWAŁA NR XII/99/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy BystraSidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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do uchwały Nr XII/99/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 15 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA W 2011 ROKU
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wójtowicz
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UCHWAŁA NR 166/XIV/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) - Rada Miasta Gorlice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wysokości rocznych
stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności godpodarczej
- 19,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności godpodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym - 9,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- garażowych nie związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - 6,75 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
2) od budowli - 2% ich wartości.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2
powierzchni,

Dziennik Urzędowy
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,19 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 516/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie

Poz. 6985,6986

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz określenia wzorów formularzy podatkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 167/XIV/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr 517/LVIII/2010 z dnia
28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
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Załącznik
do uchwały Nr 167/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

LP.
I

TREŚĆ

STAWKI PODATKOWE W PLN

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
Stawka preferencyjna
dla pojazdów z EURO 4
oraz z EURO 5
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
668,00
588,00*
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.002,00
874,00*
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.322,00
1.192,00*
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i liczbie osi:
1) dwie osie
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1 452,00
1 580,00
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1 580,00
1 716,00
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1 716,00
1 850,00
d) nie mniej niż 15 ton i mniej niż 18 ton
1 800,00
1 900,00
e) równa lub wyższa niż 18 ton
1 850,00
1 954,00
2) trzy osie
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
1 850,00
1 954,00
b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
1 876,00
1 980,00
c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
1 900,00
2 006,00
d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
2 236,00
2 376,00
e) nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
2 262,00
2 390,00
f) równa lub wyższa niż 25 ton
2 290,00
2 414,00
3) cztery osie i więcej
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
2 466,00
2 722,00
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
2 490,00
2 750,00
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
2 698,00
2 826,00
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
2 835,00
2 890,00
e) równej lub wyższej niż 31 ton
2 890,00
2 904,00
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
Stawka preferencyjna dla pojazdów
Stawka podstawowa
z EURO 4 oraz
z EURO 5
1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.322,00
1 192,00*
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 i liczbie osi:
1) dwie osie
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1 580,00
1 712,00
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1 592,00
1 722,00
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 674,00
1 800,00
d) nie mniej niż 31 ton do 36 ton
1 838,00
2 240,00
e) powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1 850,00
2 490,00
f) równej lub wyższej niż 40 t
1 928,00
2 508,00
2) trzy osie i więcej
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
a) do 36 ton włącznie
1 990,00
2 148,00
b) powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
2 376,00
2 760,00
c) nie mniej niż 40 t i mniej niż 44 tony
2 772,00
2 886,00
d) równej lub wyższej niż 44 t
2 826,00
2 896,00
Stawka podstawowa

II

III

IV
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Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
Stawka preferencyjna dla pojazdów
Stawka podstawowa
z EURO 4 oraz
z EURO 5
1) od 7 ton i poniżej 12 ton
410,00
Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
i liczbę osi:
1) jedna oś
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy zawieszenia osi jezdz zawieszeniem pneumatycznym
nych
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
460,00
538,00
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
538,00
604,00
c) równej lub wyższej niż 25 ton
602,00
722,00
2) dwie osie:
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy zawieszenia osi jezdz zawieszeniem pneumatycznym
nych
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
a) do 23 ton włącznie
668,00
772,00
b) nie mniej niż 23 ton i mniej niż 28 ton
992,00
1 462,00
c) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
1.002,00
1 476,00
d) nie mniej niż 33 ton i do 36 ton
1 094,00
1 674,00
e) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
1 308,00
1 980,00
f) równej lub wyższej niż 38 ton
1 474,00
2 182,00
3) trzy osie i więcej
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy zawieszenia osi jezdz zawieszeniem pneumatycznym
nych
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
a) do 36 ton włącznie
1.050,00
1 580,00
b) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
1 452,00
1 722,00
c) równej lub wyższej niż 38 ton
1 850,00
1 990,00
Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Stawka preferencyjna dla pojazdów
Stawka podstawowa
z EURO 4 oraz
z EURO 5
1) mniejsza niż 30 miejsc
874,00
594,00*
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.910,00
1.200,00*

* Warunkiem zastosowania STAWKI PREFERENCYJNEJ jest przedłożenie dokumentu poświadczającego
spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 4 lub EURO 5.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
6986
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UCHWAŁA NR 168/XIV/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty
74,18 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

§ 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

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
nia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43303 –

Poz. 6988

6988
6988

UCHWAŁA NR 169/XIV/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
- Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały,
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 392/XLV/2009 Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy podatkowych dla celu wymiaru podatku
rolnego.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 393/XLV/2009 Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy podatkowych dla celu wymiaru podatku
leśnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43304 –

Poz. 6988
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 169/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43305 –

Poz. 6988

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43306 –

Poz. 6988
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 169/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43307 –

Poz. 6988

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43308 –

Poz. 6988
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 169/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43309 –

Poz. 6988

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43310 –

Poz. 6988

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43311 –

Poz. 6988
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 169/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43312 –

Poz. 6988

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43313 –

Poz. 6988

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43314 –

Poz. 6988
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 169/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43315 –

Poz. 6988

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43316 –

Poz. 6988
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 169/XIV/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

6988

– 43317 –

Poz. 6988

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43318 –

Poz. 6989

6989
6989

UCHWAŁA NR XV/148/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gmin (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211 art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) – na
wniosek Burmistrza Starego Sącza, Rada Miejska
w Starym Sączu uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Stary
Sącz na 2011 rok o kwotę 1.741.089,00 zł i zmniejsza się
dochody o kwotę 922.871,00 zł z tego:
1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 1.741.089,00 i zmniejsza się
dochody majątkowe o kwotę 922.871,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Stary
Sącz na 2011 rok o kwotę 1.741.089,00 i zmniejsza się

wydatki o kwotę 922.871,00 jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy
na 2011 rok o kwotę 1.741.089,00 zł w tym na programy
finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 3 uofp o kwotę 1.741.089,00 zł
i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 922.871,00
jak w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/148/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział
600

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Dochody majątkowe w tym:
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów, (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (6291)
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody majątkowe w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów, (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (6298)
926
Kultura fizyczna
dochody majątkowe w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (6298)
Ogółem dochody
z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Zmniejszenia
922.871,00
922.871,00
922.871,00

Zwiększenia
922.871,00
922.871,00

922.871,00

402.412,00
402.412,00
402.412,00

415.806,00
415.806,00
415.806,00

922.871,00

1.741.089,00

922.871,00

1.741.089,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43319 –

Poz. 6989
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/148/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
600

Rozdział

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki majątkowe
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Zmniejszenia
922.871,00
922.871,00
922.871,00
922.871,00

Ogółem
Wydatki bieżące
wydatki majątkowe
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
-wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
dotacja na zadania bieżące
z wydatków majątkowych przypada na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

922.871,00

1.741.089,00

922.871,00

1.741.089,00

60078

921
92109

926
92601

Zwiększenia
922.871,00
922.871,00
922.871,00
922.871,00
402.412,00
402.412,00
402.412,00
402.412,00
415.806,00
415.806,00
415.806,00
415.806,00

922.871,00
1.741.089,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Kazimierz Gizicki
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/148/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 ROK
Dział
921

Rozdział
92109

926
92601

Treść
Zwiększenia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
402.412,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
402.412,00
Świetlica wiejska w Myślcu – remont i zakup wyposażenia
129.241,00
Wiejski Dom Kultury w Łazach Biegonickich – remont i zakup wyposażenia
273.171,00
Obiekty sportowe
415.806,00
Obiekty sportowe
415.806,00
Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Moszczenicy Niżnej
228.116,00
Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego , ogólnodostępnego przy Szko187.690,00
le Podstawowej w Gaboniu
Ogółem
818.218,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Kazimierz Gizicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43320 –

Poz. 6989,6990

UZASADNIENIE
1. W dziale 600 korekta planu dochodów i wydatków w związku z podpisaniem ugody do zawartej umowy w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczącej dofinansowania własnych zadań z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej(czwarta cyfra paragrafu jest 1- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących
z Unii Europejskiej.)
2. W dziale 921 - zwiększenie dochodów w ramach PROW na zadania Świetlica wiejska w Myślcu – remont i zakup
wyposażenia Wiejski Dom Kultury w Łazach Biegonickich – remont i zakup wyposażenia
3. W dziale 926 zwiększenie dochodów w ramach PROW na zadania
Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Moszczenicy Niżnej Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego , ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Gaboniu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
6989

6990
6990

UCHWAŁA NR XV/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 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) oraz z 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) Rada
Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

d) od autobusów, - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXIII/726/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku od 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43321 –

Poz. 6990
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/150/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
(od pojazdów określonych w art. 8, pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
pojazdu samochodowego
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
-Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

Stawki pojazdu
od 1 pojazdu w zł
3
616
734
989
861
314
837
1827

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/150/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSORTOWYCH (od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)

Lp.
1.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

Stawka podatku od 1 pojazdu - w zł
Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równoważne.

2.
Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 14 ton
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
nie mniej niż 15 ton i więcej
Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 21 ton
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i więcej
Samochód ciężarowy o 4 osiach
i więcej o DMC
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton
nie mniej niż 29 ton i więcej

3.
744
965
989
1106
1338
1593
1617
-

Stawka podatku
od 1 pojazdu - w zł
Inny system
zawieszenia osi.
4.
1181
1419
1536
1338
1477
1942
1966
-

1698
1733
2093

1861
2653
2909

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43322 –

Poz. 6990
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/150/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)

Lp.

1
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.

2.1
2.2
2.3

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC) zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa
2
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach
i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach
i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton i więcej

Stawki podatku od 1 pojazdu w zł. Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Stawki podatku od
1 pojazdu - w zł. Inne
systemy zawieszenia
osi

3
-

4
-

1234
1547
1745
1792
-

1420
2093
2252
2384
-

1652
1849
2116

2093
2152
2909

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/150/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6)
Lp.

1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3

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 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 tony 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 powyżej1

Stawki podatku od 1 pojazdu w zł. Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne
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Stawki podatku od
1 pojazdu - w zł.
Inne systemy
zawieszenia osi
4
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1420
1570

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43323 –

Poz. 6991
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UCHWAŁA NR XV/151/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/417/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15.12.2008r., w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/417/08 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 15.12.2008 r., w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, dokonuje się następujących zmian:
1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
stanowiący załącznik Nr 1do uchwały otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/151/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.
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Województwa Małopolskiego Nr 593
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu inż. Kazimierz Gizicki
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Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43327 –

Poz. 6991
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/151/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 5 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu inż. Kazimierz Gizicki
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UCHWAŁA NR XV/149/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1, art.41
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm)
oraz art. 5,ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz.613) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95, poz. 961) Rada
Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:
§ 1. Określa wysokość rocznej stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł, od
1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł, od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,28 zł, od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,17zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,24 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,45 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,87 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXII/684/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inż. Kazimierz Gizicki
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ANEKS NR 1.2011 DO POROZUMIENIA 21.2011. Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2011 ROK
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY RYGLICE
z dnia 7 grudnia 2011 r.
zawarty w dniu 7 grudnia 2011r. pomiędzy Powiatem
Tarnowskim reprezentowanym przez:

§ 3. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez
zmian.

1. Mieczysława Krasa - Starostę

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
a Gminą Ryglice reprezentowaną przez:
1. Teresę Połoska - Burmistrz Ryglic
w sprawie zmiany porozumienia 21.2011 z dnia
7 września 2011r w sprawie budowy chodników przy
drodze powiatowej nr 1385K w miejscowości Uniszowa
oraz 1381K w miejscowości Zalasowa.
§ 1. W paragrafie 2 porozumienia skreśla się ust. 2.
§ 2. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Powiat Tarnowski
Starosta
Mieczysław Kras
Wicestarosta
Mirosław Banach

Gmina Ryglice
Burmistrz Ryglic
Teresa Połoska

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43330 –

Poz. 6994
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ANEKS NR 3/2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY ANDRYCHÓW
z dnia 7 grudnia 2011 r.
do porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów
realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
zawarty w Wadowicach, pomiędzy Powiatem Wadowickim, który reprezentują:

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez
zmian.

1. Jacek Jończyk - Starosta

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Marta Królik - Wicestarosta
a Gminą Andrychów, którą reprezentuje:
Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
o następującej treści:
W związku z pismem Gminy Andrychów znak:
BTI.7226.1.20.2011.GG z dnia 1.12.2011r. oraz na podstawie § 7 porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11
sierpnia 2011r. strony zgodnie wprowadzają w nim
następujące zmiany:
§ 1. W § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Wykonane roboty zostaną przekazane na majątek
Powiatu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
w terminie do 30.12.2011r."
6994

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron
oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Powiat Wadowicki
Starosta
Jacek Jończyk
Wicestarosta
Marta Królik

Gmina Andrychów
Burmistrz Andrychowa
Tomasz Żak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43331
43331 –
–
–

Poz. 6994

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 593

– 43332
43332 –
–
–

Poz. 6994

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