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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 rok
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia
11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa Tarnowska strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych, stawek opłat za parkowanie
i sposobu ich poboru oraz ilości godzin parkowania dziennie
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazówce i utworzenia Filii Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku

43816

Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Korzenna na rok 2011

43817

Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

43827

Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

43827

Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

43833

Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nawojowa na rok 2012

43837

Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy

43869

Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nawojowa na 2011 rok

43872

Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości
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Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/98/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pleśna

43875

Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/99/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

43876

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2011 rok

43882
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Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku
leśnego oraz podatku od nieruchomości
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Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr X/65/2011 Rady Gminy w Słaboszowie
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Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

43912

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku

43913

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych

43914

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Świątniki Górne

43915

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 Nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku

43919

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2012 rok

43920

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku

43920

Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/32/99
Rady Gminy Wieprz z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie: zasad korzystania
z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi*
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie
paragrafu 1 ust. 1 ppkt b uchwały

43922

z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny
i wzoru informacji o gruntach, w części

43923

z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny
i wzoru informacji o lasach, w części
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z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
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UCHWAŁA NR XIV/150/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 rok
Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240. ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 13.907 zł w tym;
- dochody bieżące o kwotę 13.907 zł.,
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 1.140.000 zł w tym - dochody majątkowe o kwotę 1.140.000 zł w tym: dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie
1.140.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 133.907 zł. w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 123.907 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł zgodnie
z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 1.260.000m zł. w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 1.260.000 zł zgodnie
z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po
stronie zwiększeń na łączną kwotę 123.907 zł., w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączna kwotę 113.807 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
107.064 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań – 6.743 zł.
2) wydatki na dotacje na zadanie bieżące 10.100 zł.
- zgodnie z zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu wydatków majątkowych na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 2.2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy
Dąbrowa Tarnowska dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska
na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 3 do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/150/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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do uchwały Nr XIV/150/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.
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Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XIV/150/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.
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Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr XIV/150/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43812 –

Poz. 7052

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43813 –

Poz. 7052

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43814 –

Poz. 7052

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43815 –

Poz. 7052
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/150/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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UCHWAŁA NR XIV/154/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 grudnia 2003 rok
w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa Tarnowska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych,
stawek opłat za parkowanie i sposobu ich poboru oraz ilości godzin parkowania dziennie
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 Nr 19
poz. 115 z późn. zm.) oraz 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 poźn. zm.)
na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej - Rada
Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/104/03 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa
Tarnowska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich
poboru oraz ilości godzin parkowania dziennie, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 2003 roku Nr 446 poz. 5203, wprowadza się
następujące zmiany:
a) punkt I.2 otrzymuje nowe brzmienie: „Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, w strefie płatnego parkowania, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. od 800 do 1600 pobiera się w następującej wysokości:
- za postój do 30 minut – 0,70 zł
- za pierwszą godzinę i każdą następną – 1,40 zł

-

za jednorazowe parkowanie pojazdu przez inwalidę, posiadającego stosowny identyfikator, na
specjalnie oznaczonym miejscu:
- za postój do 30 minut – 0,35 zł
- za pierwszą godzinę i każdą następną – 0,70 zł
- za miesięczny abonament dla kierowcy – 150,00 zł
- za miesięczny abonament dla pojazdów zaopatrzenia - 120,00 zł
b) punkt I.3 otrzymuje nowe brzmienie: „Opłat, o których mowa w punkcie 2, nie pobiera się za parkowanie pojazdów wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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UCHWAŁA NR XIV/163/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazówce i utworzenia Filii Publicznej Szkole
Podstawowej w Szarwarku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 1,
art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz po uzyskaniu opinii
Małopolskiego Kuratora Oświaty: DT.542.51.2011.RO
z dn.13.10.2011 r. – Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Żelazówce wraz z oddziałem przedszkolnym.
§ 2.
1. Na bazie zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żelazówce, od dnia 1 września 2012 roku tworzy się
Filię obejmującą klasy I – III wraz z oddziałem przedszkolnym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej
Szkole Podstawowej w Szarwarku.

2. Od dnia 1 września 2012 r. uczniowie klas IV-VI będą
kontynuować naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku.
§ 3. Od dnia 1 września 2012 roku ustala się obwód
Szkoły Podstawowej w Szarwarku z Filią w Żelazówce,
który obejmuje:
1. sołectwo Szarwark po obrysie granicy administracyjnej sołectwa.
2. sołectwo Brnik po obrysie granicy administracyjnej
sołectwa.
3. sołectwo Żelazówka po obrysie granicy administracyjnej sołectwa.
§ 4. Zobowiązuje się Publiczną Szkołę Podstawową
w Szarwarku do dostosowania statutu szkoły do zmian
niniejszej uchwały.
§ 5. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje
się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej a dokumentację
przebiegu nauczania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.

Poz. 7054,7055

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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UCHWAŁA NR XII/95/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 237
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy Korzenna na wniosek Wójta Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę
1.331.000,00 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące - 47.111,00 zł.,
2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy
o kwotę – 1.378.111,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę
5.528.000,00 zł, w tym:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
460.000,00 zł., w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 460.000,00 zł, z czego:
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 460.000,00 zł,
- zgodnie z tabela Nr 2
2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 5.068.000,00 zł, z czego:
a) zmniejsza sie inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.328.000 zł,
- na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 o kwotę 4.181.901 zł.
- zgodnie z tabela Nr 3.

b) zwiększa się wydatki na zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego o kwotę 260.000,00 zł.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę
4.197.000,00 zł.
4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę
4.197.000,00 zł zgodnie z tabela Nr 4.
§ 2.
1. Budżet gminy na rok 2011 po wprowadzonych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 48.136.164,10 zł,
- po stronie wydatków – 48.926.212,10 zł,
2. Dochody i wydatki ustalone w § 3 ust. 1 obejmują
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.868.439,10 zł.
3. Przychody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 1.233.228,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 443.180,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy
Korzenna.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR XII/97/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 w związku a art. 40,
41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy Korzenna na
wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia sie uchwałę Nr XI/88/2011 Rady Gminy
Korzenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w ten sposób, że § 1 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
"związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-

tych przez podmioty udzielające tych
- 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej".

świadczeń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy Korzenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
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7057
7057

UCHWAŁA NR XII/98/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 w związku
art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Korzenna na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje sie zmiany Uchwały Nr XIV/67/
2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007
roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
w ten sposób, że:
1) Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach
BIP Gminy Korzenna.
2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dnia od daty
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego
od 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/98/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 12 grudnia 2011 r.

I.

Położenie nieruchomości:
Miejscowość: .................................................... nr domu: .....................................
Nr hipoteczny – KW: ...................................... nr działek: ..................................
Data nabycia nieruchomości: ...............................................................................
Data rozpoczęcia użytkowania (budynki i budowle nowo wybudowane) .................

II.
III.

Właściciel, współwłaściciel, użytkownik, posiadacz *)
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

PESEL

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Lp. Wyszczególnienie
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4. Budynki mieszkalne lub ich części:
a) położone na gruntach nieruchomości
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych
5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej:
a) od 0 m² do 3.000 m²
b) powyżej 3.000 m²
4. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
5. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
6. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
7. Budowle – wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
*) niepotrzebne skreślić

NIP

Powierzchnia lub wartość
Powierzchnia gruntów
................................. m²
Powierzchnia gruntów
............................. ha
Powierzchnia gruntów
............................ m²
Powierzchnia użytkowa
............................ m²
............................ m²
Powierzchnia użytkowa

............................ m²
............................ m²
Powierzchnia użytkowa
............................ m²
Powierzchnia użytkowa
............................ m²
Powierzchnia użytkowa
........................... m²
Wartość
.............................. zł
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II. DANE DOTYCZACE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Lp.

Tytuł

Powierzchnia
zwolniona w m²

I. Na podstawie art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw:
1. Budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i
techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i młodzieży
3. Grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem
ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Budynki i budowle w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody służące
bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody oraz grunty objęte
ochroną ścisłą, częściową lub krajobrazową.
5. Budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe.
6. Grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
7. Budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisana do rejestru
tych grup, wykorzystywane wyłącznie na działalność w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy
lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 200 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.
Nr 88 poz. 983 z późn. zm.) zgodnie z jej aktem założycielskim
8. Nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

......................
......................
.....................

.......................
.......................

.......................
......................
.......................

..........................

.....................

Oświadczenie:
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie
zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
Korzenna, dnia ....................... ..........................................
(podpis składającego zeznanie)

Pouczenie:
1. Wypełnioną informację należy zwrócić do Urzędu Gminy w Korzennej pokój nr 32 w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej informacji.
2. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu rolnego, wysokość podatku
ulega zmianie poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
O zmianach należy informować tut. Urząd w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
3. Podatnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie
7 dni od daty otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy.
W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa w oparciu o przedłożona informację zostanie wydana
decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.
Użyte w „Informacji” określenia oznaczają:
Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane
z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43830 –

Poz. 7057

Postawa opodatkowania dla budowli stanowi ich wartość o której mowa w przepisach o podatku dochodowym,
ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w tym roku niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1
stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy
leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów
określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenie oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.
Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich
wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli budowle lub ich
części od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych – podstawę opodatkowania stanowi wartość
rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub
aktualizacji wyceny środków trwałych.
Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Działalność gospodarcza – działalność o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej z zastrzeżeniem
ust. 2 – jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części –powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację
uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich
części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43831 –

Poz. 7057
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/98/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 12 grudnia 2011 r.

(pieczęć nagłówkowa podatnika)
NIP: ...........................................
REGON: ....................................
Nr konta bankowego podatnika:
....................................................
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok ...................
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
3. Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4. Budynki mieszkalne lub ich części:
a) położone na gruntach nieruchomości
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych
5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
a) od 0 m² do 3.000 m²
b) powyżej 3.000 m²
6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. Budynki lub ich części związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
5. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
Razem

Podstawa opodatkowania
3
Powierzchnia

Stawka
podatku
4

Kwota
podatku
4

..................... m²
Powierzchnia
.................... ha
Powierzchnia
...................m²
Pow. użytkowa
......................m²
......................m²
Pow. użytkowa
..................... m²
..................... m²
Pow. użytkowa
..................... m²
Pow. użytkowa
..................... m²
Pow. użytkowa
..................... m²
wartość w zł.
........................

Oświadczenie
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie
zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
.............................................
......................................... ...............................
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej (główny księgowy) (kierownik jednostki)
za prawidłowe obliczenie podatku)
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Pouczenie:
1.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe są obowiązane:
a)

b)
c)
d)
2.

składać w terminie do dnia 31 stycznia Gminie Korzenna deklaracje na podatek od nieruchomości na dany
rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku,
odpowiedni skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia
zdarzenia,
wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy
Korzenna za miesiąc styczeń do 31 -go, a następne miesiące w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca na
konto w Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział w Korzennej Nr 84 87971026 0020 0200 0071 0003,
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1 dotyczy również
podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Przedmioty opodatkowania określa ustawa z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Jedn.
tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).
Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/98/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 12 grudnia 2011 r.

(pieczęć nagłówkowa podatnika)
NIP: .................................
REGON: .........................
Nr konta bankowego:
..........................................
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok ...................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady
Gminy Korzenna
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania
2
3
Grunty związane z prowadzeniem działalności Powierzchnia
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
................... m²
Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne, Powierzchnia
retencyjne lub elektrowni wodnych
................. ha
Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie Powierzchnia
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz...................m²
nego przez organizacje pożytku publicznego
Budynki mieszkalne lub ich części zajęte wyłącznie Pow. użytkowa
.....................m²
na potrzeby mieszkalne:
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem Pow. użytkowa
działalności gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności ....................m²
gospodarczej
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie dzia- Pow. użytkowa
łalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko....................m²
wanym materiałem siewnym

Stawka
podatku
4

Kwota
podatku
4

Zwolnienie *)
5
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7. Budynki lub ich części związane z udzielaniem Pow. użytkowa
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty .....................m²
udzielające tych świadczeń
8. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na Pow. użytkowa
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności ................... m²
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
9. Budowle związane z prowadzeniem działalności Wartość w zł.
gospodarczej
......................
Razem
*) wpisać właściwe wyszczególnienie podstawy prawnej zwolnienia: art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Oświadczenie
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie
zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
...........................................
.......................................
.....................................
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej (główny księgowy) (kierownik jednostki)
za prawidłowe obliczenie podatku)
Pouczenie:

1.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe są obowiązane:

a) składać w terminie do dnia 31 stycznia Gminie Korzenna deklaracje na podatek od nieruchomości na dany

rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku,

b) odpowiedni

skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia

zdarzenia,

c)

2.

wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy
Korzenna za miesiąc styczen do 31-go, a następne miesiące w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca na
konto w Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział w Korzennej Nr 84 87971026 0020 0200 0071 0003,.

Przedmioty opodatkowania określa ustawa z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 6134 z późn. zm.).
Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR XII/99/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016" w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Uchwala się "Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Korzenna" w brzmieniu określonym w załączniku Nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
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oraz zasad polityki czynszowej w lokalach i budynkach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Korzenna
z dnia 14 styczeń 2002 r. Nr XXXV/257/2002 w sprawie
zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 12 grudnia 2011 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KORZENNA W LATACH 2011-2016
I) POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Program określa sposób gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy z uwzględnieniem jego
potrzeb remontowych i wysokości wydatków z tym
związanych, polityki czynszowej, zasad zarządzania,
źródeł finansowania oraz innych działań mających na
celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania tym zasobem.

II) WIELKOŚĆ I STAN TECHNICZNY ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY
§ 2.
1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale mieszkalne, których wykaz wraz z określeniem ich stanu
technicznego zawiera tabela Nr 1.
Tabela Nr 1.

Lp.
1
2

Miejscowość
Lipnica
Wielka
Lipnica
Wielka

Nazwa obiektu

Liczba
mieszkań

Dom Ludowy Nr 1

1

energia elektr., gaz, c.o. wod.-kan. łazienka
i wc

44,39 m2

Dom Nauczyciela

1

energia elektr. wod.-kan. łazienka i wc c.o.

36,50 m2

energia elektr.
energia elektr.
energia elektr.
energia elektr. gaz, c.o., wod.-kan. łazienka
i wc
energia elektr. c.o.
energia elektr. c.o., gaz

60,80 m2
50,55 m2
30,10 m2

3

Korzenna

Stara Szkoła Nr 49

1
1
1

4

Siedlce

Remiza Nr 167

1

5

Słowikowa

Stara Szkoła Nr 56

1
1

Wyposażenie techniczne

2. Zasób mieszkaniowy Gminy może ulec zmianie
w przypadku zbycia bądź nabycia lokalu.
3. Budynek nr 133 w miejscowości MIŁKOWApo uzyskaniu stosownej dokumentacji projektowej zostanie
wyremontowany w kierunku utworzenia mieszkań
socjalnych. Mieszkania znajdujące się w budynku
starej szkoły Nr 54 w miejscowości Korzenna do czasu wyremontowania budynku Nr 133 w miejscowości Miłkowa przeznaczone są na potrzeby lokali socjalnych.
4. Nie planuje się inwestycji polegających na budowie
bądź nabyciu lokali na lokale mieszkalne.
III) PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI NA KOLEJNE
LATA
§ 3.
1. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy w miarę zaistniałych
potrzeb i posiadanych środków finansowych Gminy.
2. Przewidywane wydatki w kolejnych latach na remont
i modernizację budynków w których znajdują się lokale mieszkalne są uzależnione od możliwości finansowych Gminy.

Powierzchnia
użytkowa

50,58 m2
29,62 m2
75,00 m2

3. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez remonty
i modernizacje polegające w szczególności na:
1) wymianie stolarki,
2) remoncie pokrycia dachowego,
3) modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
4) doprowadzeniu gazu do mieszkań,
5) ociepleniu ścian budynków,
6) modernizacji instalacji wod-kan.
4. Środki finansowe na bieżące remonty i modernizacje
pochodzić będą z opłat czynszowych lokali mieszkalnych, użytkowych, budżetu gminy oraz dotacji celowych budżetu państwa.
5. Ostateczne kwoty wydatków przeznaczonych na finansowanie remontów i modernizacji określone zostaną w uchwałach budżetowych na kolejne lata.
IV) PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
§ 4.
1. Przewiduje się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Korzenna.
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2. Sprzedaż lokali w latach 2011-2016 dokonywana będzie według zasad ustalonych w odrębnych uchwałach Rady Gminy Korzenna
V) ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
§ 5. Określa się zasady polityki czynszowej w Gminie Korzenna.
1. Miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za 1m²
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala
Wójt Gminy w drodze Zarządzenia.
2. Ustala się czynniki powodujące obniżenie stawki bazowej czynszu:
1) dla lokali nie posiadających instalacji gazowej o 5%
2) dla lokali nie posiadających instalacji centralnego
ogrzewania – o 5%
3) dla lokali nie posiadających instalacji wodnokanalizacyjnej - o 5%
4) dla lokali nie posiadających łazienki i wc – o 5%
3. Ustala się czynniki powodujące podwyższenie stawki
bazowej czynszu:
1) korzystne usytuowanie budynku (w centrum
miejscowości, w pobliżu komunikacji) - o 50%
2) budynki zadbane o wysokim standardzie pierwotnym – o 100%
3) dla lokali mieszkalnych w których dokonano remontu w ostatnich 5 latach - o 100%
4. Oprócz czynszu najemca obowiązany jest do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania,
opłat niezależnych od właściciela: tj opłat za dostawę
enegii elektrycznej, ciepła, gazu, wody, oraz odbiór
śmieci i nieczystości płynnych.
5. Właściciel może podwyższyć stawkę czynszu albo
inne opłaty za używanie lokalu nie częściej niż jeden
raz w roku, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia.
6. Podwyższenie opłat niezależnych od właściciela lokalu oraz sposób ich płacenia są regulowane na podstawie odrębnych przepisów.
7. Najemca może wprowadzić w lokalu mieszkalnym
ulepszenie mające wpływ na wysokość czynszu tylko
za zgodą Wynajmującego i na podstawie umowy
określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym
9. Wójt może na wniosek najemcy obniżyć czynsz najmu
na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy
w przypadku poniesienia przez najemcę szkody
w skutek klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, je-
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żeli dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 350 zł miesięcznie.
VI) SPOSOBY I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI
I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
§ 6.
1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy Korzenna
2. Ustala się zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym
zasobem gminy obejmujące w szczególności:
1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych,
3) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali
poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie
czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali, remonty, konserwacje i modernizację lokali
oraz budynków.
3. W okresie 2011-2016 nie planuje się zmiany zasad
zarządzania lokalami mieszkaniowymi.
4. Finansowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
prowadzone będzie z dochodów własnych gminy.
Wysokość wydatków w latach kolejnych określi corocznie Rada Gminy uwzględniając konieczne koszty
eksploatacji, remontów i modernizacji lokali oraz
budynków.
VII) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
§ 7. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:
1. opłaty czynszowe za lokale mieszkalne,
2. budżet gminy,
3. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
VIII) WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYVH LATACH
ZWIĄZANYCH Z MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
§ 8. Wysokość wydatków w kolejnych latach określi
corocznie Rada Gminy w projekcie budżetu uwzględniając konieczne koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali oraz budynków, a także wydatki inwestycyjne.
Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 12 grudnia 2011 r.

I) ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORZENNA
§ 1.
1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy wynajmowane będą:
1) na czas oznaczony lokale socjalne oraz lokale
związane ze stosunkiem pracy,
2) na czas nieoznaczony pozostałe lokale, chyba że
zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.
2. Wynajmującym lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy jest Gmina Korzenna
reprezentowana przez Wójta Gminy.
3. Pierwszeństwo wynajmu lokalu z mieszkaniowego
zasobu Gminy przysługuje osobom, które:
1) utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej
lub katastrofy budowlanej, a nie mają możliwości
zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych
w inny sposób,
2) osobom, których zatrudnienie na terenie Gminy
Korzenna jest niezbędne z uwagi na realizację zadań własnych gminy.
4. Wójt Gminy może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na odstąpienie od spełnienia przez osobę
warunków określonych w ust. 3, w sytuacji takiej
umowa najmu zawierana jest na czas określony.
5. Lokale socjalne mogą być wynajmowane według
następujących zasad osobom, które:
1) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu,
2) zamieszkują na terenie Gminy Korzenna, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i znajdują się
w trudnych warunkach materialnych, których dochód na jednego członka rodziny w okresie ostatnich sześciu miesięcy nie przekracza 60% najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 80%
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
3) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą
w związku z uzyskaniem pełnoletniości, są pełnymi sierotami i nie mają możliwości powrotu do
rodziny ale pod warunkiem, że osoby te pochodzą z terenu Gminy Korzenna,
4) osobom bezdomnym w sytuacji gdy ostatni pobyt stały dotyczył terenu Gminy Korzenna oraz
osobom będącym w szczególnych przypadkach
losowych.
6. Lokale socjalne oddaje się w najem na czas określony
nie dłuższy niż 3 lata.
7. Umowę najmu zawartą na lokal socjalny można po
upływie oznaczonego w niej czasu obowiązywania
przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal
znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej
umowy. W razie nie spełnienia warunków przedłużenia umowy stosuje się przepisy art.18 ust.1 i 2
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

§ 2.
1. Najemca winien udostępnić właścicielowi lokal
w przypadku:
a) awarii w celu jej usunięcia,
b) dokonania okresowego lub doraźnego przeglądu
stanu i wyposażenia technicznego.
II) ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
NA CZAS TRWANIA STOSUNKU PRACY
§ 3. Zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy może nastąpić za zgodą Wójta Gminy
z osobami , których zatrudnienie ze względu na posiadane kwalifikacje jest niezbędne w Urzędzie Gminy lub
jego jednostkach organizacyjnych.
III) WARUNKI DOKONYWANIA ZAMIANY LOKALI
§ 4.
1. Zamiana lokali może być dokonywana pomiędzy
najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i nie zalegającymi w zapłacie
czynszu oraz innych opłat.
2. Zamiana lokali możliwa jest wyłącznie za zgodą Wójta
Gminy wydaną na pisemny wniosek zainteresowanych stron.
3. Zamiana lokali wymaga zawarcia nowej umowy.
IV) TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI NA CZAS TRWANIA STOSUNKU PRACY, NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALI
SOCJALNYCH
§ 5.
1. Informację o wolnych lokalach mieszkaniowych podaje
się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Korzennej.
2. Wniosek o najem mieszkania winien zawierać:
1) nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy, z podaniem aktualnego adresu zamieszkania i zameldowania,
2) szczegółowe informacje o gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz jego rodzinie jeżeli ją
posiada,
3) poświadczone dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich sześciu miesięcy,
4) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o posiadaniu lub nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego.
3. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych
danych przez wnioskodawcę Wójt Gminy może zarządzić dokonanie kontroli w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§ 6.
1. Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego składane są
do Urzędu Gminy Korzenna.
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2. Wnioski ewidencjonowane są przez pracownika Urzędu oraz podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Po sprawdzeniu wniosku przeprowadza się wizję
lokalną dotyczącą warunków mieszkaniowych i sporządza na tę okoliczność protokół.
4. Osoby spełniające określone warunki w uchwale zostają
ujęte w wykazie osób ubiegających się o najem lokalu
z zasobu mieszkaniowego Gminy, a złożone wnioski
zostają analizowane i opiniowane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Korzenna
5. Po zaopiniowaniu wniosków przez komisję, Wójt
Gminy podejmuje decyzję o przyznaniu prawa do
zawarcia umowy najmu lub też brak uprawnień do
przyznania lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy.
6. Decyzję Wójta o przyznaniu mieszkań podaje się do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
7. Jeżeli w chwili złożenia wniosku o wynajem brak jest
wolnych lokali mieszkalnych Wnioskodawca zostaje
wpisany na listę oczekujących.

Poz. 7058,7059

VI) ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB,
KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU OPUSZCZONYM
PRZEZ NAJEMCĘ LUB W LOKALU, W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO ŚMIERCI NAJEMCY
§ 8. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy mogą otrzymać ten lokal
w najem, jeżeli:
1) nie mają tytułu prawnego do innego lokalu,
2) zamieszkiwały wspólnie z najemcą co najmniej
2 lata,
3) spełniają kryteria określone w niniejszej uchwale do
otrzymania tego lokalu oraz wystąpią z wnioskiem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
opuszczenia lokalu.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych
zasadach mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

V) KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 80 m²

Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń

§ 7. W skład zasobu mieszkaniowego gminy nie
wchodzą mieszkania o powierzchni przekraczającej 80 m²
i nie przewiduje się by takie mieszkania wchodziły.
7058
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UCHWAŁA NR XVI/117/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nawojowa na rok 2012
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215
art. 239 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i lit. i) ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Nawojowa
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 24.538.341,00 zł,
w tym:
1) dochody bieżące: 22.094.706,00 zł.
2) dochody majątkowe: 2.443.635,00 zł.
- jak w załączniku Nr 1
§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 27.221.227,00 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące: 19.855.603,00 zł.
2) wydatki majątkowe: 7.365.624,00 zł.
- jak w załączniku nr 2 i nr 2a
§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 2.682.886,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) w kwocie 774.044,00 zł,
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.842,00 zł.

§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.689.996,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 3.007.110,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie
4.915.952,00 zł, w tym:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.908.842,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 3.007.110 zł.
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE w kwocie 774.044,00 zł.
3) kredytów, pożyczek zaciągniętych na pokrycie
występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Nawojowa do zaciągnięcia
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach
określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia
w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości
długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nawojowa w cześci
określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 75.080,00 zł.
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2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie
kryzysowe w wysokości 51.847,60 zł.

Poz. 7059
sień w planie wydatków bieżących w granicach
rozdziału:
- w obrębie grupy wynagrodzenia i składniki od
nich naliczane,
- w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- w obrębie grupy wydatków – świadczenia na
rzecz osób fizycznych,
- w obrębie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w cześci związanej
z realizacją zadań jst, z wyłączeniem zmian
wydatków wieloletnich.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami – jak w załączniku Nr 4,
2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 5,
3) dochody z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 3.000 zł - jak
w załączniku Nr 6,

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok
upoważnia się Wójta Gminy Nawojowa do:
1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć
limitu 600.000 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 w łącznej kwocie
1.295.000,00 zł – jak w załączniku Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Nawojowa do:
1) dokonywania innych zmian w granicach działu
w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przenie-

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/117/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2012
Dział
rozdział
1
010

§
2

6298

020

02001
0750

700

3
Rolnictwo i łowiectwo

01010

70005

Treść

Kwota
w zł.
4
1 941 745,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody 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

1 941 745,00
1 941 745,00
1 941 745,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
PROW – wodociąg i kanalizacja Żeleźnikowa Mała – II etap
PROW – wodociąg i kanalizacja Nawojowa- I etap
Leśnictwo

1 941 745,00

1 667 668,00
274 077,00
1 000,00

Gospodarka leśna
Dochody bieżące, w tym:

1 000,00
1 000,00

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
Gospodarka mieszkaniowa

1 000,00

99 747,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące, w tym:

99 747,00
97 857,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603
0470
0750

0830
0920

– 43839 –

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
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
Pozostałe odsetki

Dochody majątkowe, w tym:
0770
750

75011
2010

2360

75023
0920
0690

75045
2010

751

75101
2010

752

75212
2010

754

75414
2010

756

75601
0350

75615

0310
0320
0330
0340
0500
0910
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35 725,00
28 148,00

33 684,00
300,00

1 890,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Administracja publiczna

1 890,00
99 025,00

Urzędy wojewódzkie
Dochody bieżące, w tym:

46 825,00
46 825,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

46 817,00

Urzędy gmin
Dochody bieżące, w tym:

52 000,00
52 000,00

Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych opłat

50 000,00
2 000,00

8,00

Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące, w tym:

200,00
200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

200,00

1 280,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody bieżące, w tym:

1 280,00
1 280,00

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

1 280,00

800,00

Pozostałe wydatki obronne
Dochody bieżące, w tym:

800,00
800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

800,00

250,00

Obrona cywilna
Dochody bieżące, w tym:

250,00
250,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, do osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

250,00

4 785 683,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody bieżące, w tym:

3 000,00
3 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej

3 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące, w tym:

643 203,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

613 223,00
644,00
19 773,00
3 563,00
4 000,00
2 000,00

643 203,00
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0310
0320
0330
0340
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0370
0500
0910

75618
0410
0430
0480
0490
0690

75621
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Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Dochody bieżące, w tym:

797 285,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

450 621,00
28 061,00
29 354,00
133 249,00
30 000,00
1 000,00
120 000,00
5 000,00

758

75801
2920

75807
2920

75831
2920
801

80101

99 655,00
99 655,00

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za zezwo1enia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat

12 000,00
500,00
72 000,00
15 000,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia

0830
0920

80104
0830
0920

6298

80110
0690
0830

155,00

3 242 540,00
3 242 540,00
3 222 540,00
20 000,00
12 639 148,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody bieżące, w tym:

8 490 773,00
8 490 773,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8 490 773,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody bieżące, w tym:

4 013 113,00
4 013 113,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 013 113,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dochody bieżące, w tym:

135 262,00
135 262,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie

135 262,00
377 717,00
16 960,00
16 960,00
400,00
2 100,00

Szkoły podstawowe
Dochody bieżące, w tym:
0690
0750

797 285,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Dochody bieżące, w tym:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody bieżące, w tym:
0010
0020
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Wpływy z różnych opłat
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
Pozostałe odsetki

11 000,00
3 460,00

Przedszkola
Dochody bieżące, w tym:

326 687,00
125 157,00

Wpływy z usług
Pozostałe odsetki

124 857,00
300,00

Dochody 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

201 530,00
201 530,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
PROW – parking przy Przedszkolu
PROW – plac zabaw

201 530,00

128 826,00
72 704,00

Gimnazja
Dochody bieżące, w tym:

26 570,00
26 570,00

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług

50,00
25 700,00
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0920

80113
0750

80114
0920

85202
0970

2010

2360

85213

2010

2030

85214

2030

85216
2030

85219
0920
0970
2030

85228
0830

2030

820,00

7 200,00
7 200,00

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

7 200,00

Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna

Wpływy z różnych dochodów

300,00
300,00
300,00
4 140 876,00

2 400,00
2 400,00
2 400,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące, w tym:

3 894 618,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

3 884 618,00

3 894 618,00

3 752 264,00
132 354,00
10 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dochody bieżące, w tym:

16 085,00

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

12 081,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Dochody bieżące, w tym:

39 990,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

39 990,00

Zasiłki stałe
Dochody bieżące, w tym:

45 460,00
45 460,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

45 460,00

Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące, w tym:

84 221,00
84 221,00

Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), w tym:
Utrzymanie OPS
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2 000,00
60,00
82 161,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody bieżące, w tym:

85295

Poz. 7059

Dowożenie uczniów do szkół
Dochody bieżące, w tym:

Domy pomocy społecznej
Dochody bieżące, w tym:

85212

853

Pozostałe odsetki

Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
Dochody bieżące, w tym:

852

85395

– 43841 –

Wpływy z usług

16 085,00

4 004,00

39 990,00

74 508,00
7 653,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

Pozostała działalność
Dochody bieżące, w tym:

57 102,00
57 102,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

57 102,00

Dochody bieżące, w tym:

149 600,00

149 600,00
149 600,00
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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

149 600,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

147 808,91

1 791,09

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3 000,00
3 000,00

Dochody bieżące, w tym:

3 000,00

wpływy z różnych opłat
Kultura fizyczna

3 000,00
298 470,00

Obiekty sportowe
Dochody 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

298 470,00
298 470,00
298 470,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł, w tym:
PROW – boisko wielofunkcyjne
OGÓŁEM

298 470,00

298 470,00
24 538 341,00

dochody majątkowe ogółem, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

2 443 635,00

dochody bieżące ogółem, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

22 094 706,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2.441.745,00 zł.

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 149 .600,00 zł.
Razem dochody, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

24 538 341,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 2.591.345,00 zł.
- dochody z wpłat za odpłatne nabycie prawa własności (0770) – 1 890,00 zł.
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PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012
Dział
Rozdział
010

Treść

§

01010
*
*
*

01095
*
600
60014

60016
*
*

60078
*
*
700

70005

Kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo

1.465.624,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.365.624,00

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

750
*
801

80101
80104

900

90015

926

92601
*

100.000,00
548.624,00

Pozostała działalność

100.000,00

Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej”.
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej
Nawojowa _Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - III etap
Drogi publiczne gminne
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Gajówka” w Żeleźnikowej
Wielkiej
Wykonanie ciągu pieszego na odcinku koło budynku sióstr zakonnych w Nawojowej

100.000,00
980.000,00
500.000,00
500.000,00

280.000,00
150.000,00
50.000,00
80.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200.000,00

Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO-2 przesiedlenie ludności
(zasilenie przejętych działek)
Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa
Gospodarka mieszkaniowa

100.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75023

717.000,00

100.000,00
60.000,00

60.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna

60.000,00
700.000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

700.000,00

termomodernizacja budynku UG w Nawojowej
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Termomodernizacja Sali gimnastycznej we Frycowej
Przedszkola
Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW)
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700.000,00
730.000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150.000,00

400.000,00
400.000,00

330.000,00
180.000,00
150.000,00
150.000,00

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna
(odcinek w Popardowej)
Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina (odcinek od Kaplicy do końca wsi)
Kultura fizyczna

50.000,00

3.280.000,00

Obiekty sportowe

3.280.000,00

Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego (MRPO)
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej
(PROW)
RAZEM
Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w WPF

2.700.000,00

100.000,00

580.000,00
7.365.624,00
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2012
Lp.
1
2
3
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (1-2) DEFICYT
Przychody budżetu, w tym:
/ 903/ -przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW- w BGK ), w tym:
- pożyczka na kanalizację – PROW
- pożyczka na parking przy Przedszkolu – PROW
- pożyczka na plac zabaw przy Przedszkolu – PROW
- pożyczka na boisko wielofunkcyjne przy Przedszkolu - PROW
/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
/957/ - nadwyżki z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
/ 963/ - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Inii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW – do BGK), w tym:
- spłata pożyczki na kanalizację – PROW
- spłata pożyczki na parking przy Przedszkolu – PROW
- spłata pożyczki na plac zabaw przy Przedszkolu – PROW
- spłata pożyczki na boisko wielofunkcyjne przy Przedszkolu – PROW
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2011r. na kanalizację II etap w kier. Ż.W.
/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:
- spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. na Przedszkole
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. na kanalizację II etap w kier. Ż.W.

Plan
24.538.341,00
27.221.227,00
-2.682.886,00
5.689.996,00
774.044,00

274.044,00
128.826,00
72.704,00
298.470,00
4.915.952,00
3.007.110,00
2.441.712,00

274.044,00
128.826,00
72.704,00
298.470,00
1.667.668,00
565.398,00
304.130,00
261.268,00
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Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2012
Wydatki bieżące
Dział
Rozdział

1
750
75011

75045

§

2

Wyszczególnienie

3
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

Plan
dochodów
bieżących
ogółem

Ogółem

Wydatki
jednostek
(kol. 6+9) budżetowych
ogółem
(kol. 7+ 8)
4
5
6
47.017
47.017
46.817
46.817
46.817
46.817
46.817

200
200

200
200

Wynagrodzenia
i składki
od nich
naliczane
7
46.817
46.817

Wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych
jednostek
budżetowych
8

Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
9
200

200
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751

75101

2010

752
75212
2010

754
75414
2010

852
85212

2010

85213

2010

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,
kontroli
i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre
świadczenia
z pomocy
społecznej,
niektóre
świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach
w centrum
integracji
społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

Ogółem
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1.280

1.280

1.280

1.070,00

210,00

1.280

1.280

1.280

1.070,00

210,00

800,00
800,00
800,00

800,00
800,00

800,00
800,00

400,00
400,00

400,00
400,00

250

250

250

250

250
250

250

250

250

3.896.699 3.896.699
3.884.618 3.884.618

205.325
193.244

178.655
166.574

12.081

12.081

12.081

3.946.046 3.946.046

254.472

226.942

1.280

26.670
26.670

3.691.374
3.691.374

27.530

3.691.574

3.884.618

12.081

12.081

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych gminie w roku 2012
Dział
Rozdział
750

§

75011
0690
852

85212
0970
0980

Wyszczególnienie

Dochody

Administracja publiczna

155

Urzędy wojewódzkie

155

Wpływy z różnych opłat
Pomoc społeczna

155
15.287

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

15.287

Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
RAZEM

1.000
14.287
15.442
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Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na rok 2012
Dział
Rozdział
756

75618

851

85153

85154

Wyszczególnienie

Dochody

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

72.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

72.000

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Ochrona zdrowia

72.000

Wydatki

75.000

Zwalczanie narkomanii, w tym

4.000

Wydatki bieżące, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Nawojowa oraz w świetlicy środowiskowej we Frycowej.
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy
i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe itp.
2. Udział w szkoleniach profilaktycznych pracowników GOPS, świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz pedagogów szkolnych.
Edukacja i pedagogizacja rodziców: prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów
dzieci uczęszczających do szkół i świetlicy środowiskowej we Frycowej.
Współpraca z jednostkami specjalistycznymi: Sąd, policja, Monar, Soik, Mopitu. Udział w kampaniach i programach profilaktycznych związanych z tematyką
uzależnień od narkotyków np. Bliżej siebie dalej od narkotyków itp.

4.000
4.000
4.000
1.000

3.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

71.000

Wydatki bieżące, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1. Współpraca z MOPiTU i SO I K w Nowym Sączu i SOIK, Gorlice – Oddział
Psychiatryczny z Pododdziałem, Leczenia Odwykowego.
1. Opłacenie kosztów powołania lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu w przypadku zajścia potrzeby zastosowania przymusu
leczenia osoby uzależnionej i pomocy, zwrot kosztów za przejazd na terapię.
2. Prowadzenie przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
2/Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
1. Objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, edukacyjnymi i wychowawczymi w świetlicach działających w szkołach i środowisku oraz w Świetlicy środowiskowej we Frycowej
2. Wynagrodzenie osobowe pracownika świetlicy środowiskowej we Frycowej,
który podlega pod GOPS Nawojowa
3/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

71.000
68.000
48.470
19.530
3.000
5.800
3.000
2.800

42.820

42.820

12.330
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1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa
2. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy
w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe, kampanie, programy profilaktyczne, zakup prenumeraty gazety, ulotek, plakatów
pomocniczych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. Współfinansowanie kosztów utrzymania świetlicy środowiskowej we Frycowej: opłacenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, alarmu, abonamentu telefonicznego i telewizyjnego, napraw, usług informatycznych oraz
zakup materiałów papierniczych do drukarki.
4/ Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1. Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię,
Stowarzyszenia;
- współfinansowanie gminnej Parafiady 2011 organizowanej przy i przez Szkołę Podstawową we Frycowej, Parafię Nawojowa i świetlicę środowiskową we
Frycowej,
- współfinansowanie gminnego turnieju szachowego im. Jana Borka,
- współfinansowanie międzyszkolnego gminnego turnieju piłki plażowej
i tenisa ziemnego w Żeleźnikowej Wielkiej.
- współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych ma obiektach sportowych we Frycowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- współfinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w bibliotece publicznej i jej filiach.
5/ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
1. Realizacja zadania przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej (posiedzenia komisji, kontrola rynku alkoholowego)
5/ Pozostałe wydatki
1. Delegacje, szkolenia, zakup prasy i broszur, doposażenie, akcesoria komputerowe do świetlicy we Frycowej
RAZEM

12.330

1.000
1.000

5.650

5.650
3.400
3.400
72.000

75.000

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/117/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2012 roku
Dział
Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody
DOCHODY

900

90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

3.000,00
3.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.000,00

Dochody bieżące, w tym:
Wpływy z różnych opłat ( 0690)
WYDATKI

3.000,00
3.000,00

900

Wydatki

3.000,00
3.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

3.000,00

Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia (4210)
Ogółem plan dochodów/wydatków

3.000,00
3.000,00
3.000,00

3.000,00

Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/117/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA W ROKU 2012

Dział
Rozdział

600

60014

754

75406

75411

801

80104

851

85154

854

85404

Wyszczególnienie

Transport i łączność

500.000

500.000

Drogi publiczne powiatowe

500.000

5000.00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

500.000

500.000

21.000

21.000

92109

92116

926

92605

Dla
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych

Uwagi

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Dotacja celowa na pomoc finansową dla
powiatu na przebudowę drogi powiatowej
Na–wa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy
Biegonickie – III etap w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Dotacja celowa na dofinansowanie Karpackiego oddziału Straży Granicznej w Nowym
Sączu – w ramach Funduszu Wsparcia

Straż Graniczna

6.000

6.000

Dotacje celowe – wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

6.000

6.000

Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej

15.000

15.000

Dotacje celowe – wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
Oświata i wychowanie

15.000

15.000

190.000

190.000

Przedszkola

190.000

190.000

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

190.000

190.000

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.000

3.000

Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane do
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Edukacyjna opieka wychowawcza

1.500

1.500

Urząd Miasta Nowego Sącza dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
(S.O.I K.) – 1.500,-

1.500

1.500

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień (MOPiTU) – 1.500,-

16.000
16.000

16.000
16.000

16.000

16.000

Urząd Miasta – Nowy Sącz Dotacja celowa
na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Nowym Sączu
z terenu Gminy Nawojowa

dziedzictwa

515.000

515.000

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

290.000

290.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

290.000

290.000

Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Dotacja celowa przekazana gminie

921

Kwota
ogółem

Dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

Kultura
i ochrona
narodowego

Biblioteki

225.000

225.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna

225.000

225.000

Urząd Miasta Nowego Sącza –
Dotacja celowa na dofinansowanie Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu celem utrzymania gotowości bojowej – w ramach Funduszu wsparcia

Urząd Miasta w Nowym Sączu – kwota
186.000,00 dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nawojowa
a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Starego Sącza
Urząd Miasta w Starym Sączu – kwota
4.000,00 dotacja na realizację zadań własnych gminy (pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa
do przedszkola niepublicznego w Nowym
Sączu)

Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej –
dotacja podmiotowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej – dotacja podmiotowa

50.000

50.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej

50.000

50.000

Dotacja celowa z budżetu j.s.t.
udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

50.000

50.000

Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona
w trybie art 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku publicznego.
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RAZEM
1.295.000
1.245.000
50.000
Ogółem dotacje – 1.295.000 w tym:
- dotacje podmiotowe - 515.000
- dotacje celowe –780.000 – w tym:
· Fundusz Wsparcia – 21.000
w tym:
- dotacje w zakresie wydatków bieżących – 795.000 - dotacje celowe inwestycyjne - 500.000

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
NA 2012 ROK
DOCHODY
W poszczególnych źródłach dochody kształtują się w następujący sposób:
I. PODATKI I OPŁATY – kwota ogólna 4.787.683,00
W tym ważniejsze źródła dochodów:
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 3.222.540 zł.
Kwota przyjęta na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011
Podatek od nieruchomości – kwota 1.063.844 zł.
Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 1.063.844 zł.
Przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na rok podatkowy 2011 zwiększonych o 4,2%.
Podatkiem tym zostanie objęte około 2047 osób fizycznych i około 28 osób prawnych i jednostek organizacyjnych
w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.
Podatek rolny – kwota 28.705 zł.
Podatek rolny do projektu budżetu, planuje się na poziomie roku 2011 w związku z brakiem ogłoszenia średniej ceny
skupu żyta.
Podatkiem tym zostanie objętych około 2986 podatników – osób fizycznych w tym 882 osób to gospodarstwa rolne
o powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha fizyczny, a pozostałe 2104 osób to podatnicy, których grunty
nie przekraczają 1 ha fizycznego użytków rolnych, oraz 17 osób prawnych i jednostek organizacyjnych w tym spółek
nie posiadających osobowości prawnej
Podatek leśny – kwota 49.127 zł.
Podatek leśny do projektu budżetu, planuje się na poziomie 2011 roku w związku z brakiem ogłoszenia średniej ceny
sprzedaży drewna. Podatkiem tym zostanie objętych około 762 osób fizycznych i 4 osoby prawne i jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej.
Podatek od środków transportowych – kwota 136.812 zł.
Przewidywane wpływy do budżetu w 2012r roku obliczone na podstawie zestawienia zarejestrowanych samochodów wg. stanu z dnia 09 września 2011r. Podwyższono obowiązujące stawki o 4,2%.
Opłata skarbowa – kwota 12.000 zł.
Przewidywanie wpływy do budżetu w 2012 roku prognozuje się na podstawie wpływów 2011 roku.
Opłata skarbowa realizowana jest zarówno przez Urząd Gminy jak i Urzędy Skarbowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 124.000 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 72.000 zł.
Na terenie Gminy Nawojowa działają 26 podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Stawka opłaty za korzystanie z zezwoleń określona jest w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży brutto za ubiegły rok.
Opłata targowa – 500,00 zł.
Opłatę targową planuje się przy zastosowaniu niezmienionych stawek obowiązujących w roku 2011, to jest od każdego zajętego miejsca na targowisku handlowym do 2 m² - 24,00 zł. Za każdy następny m² - 14,00 zł.
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Opłata od posiadania psa – 1.000,00 zł.
Opłatę od posiadania psów planuje się przy założeniu niezmienionej stawki obowiązującej w 2011 roku, to jest 30,00 zł od
jednego psa.
Pozostałe dochody podatkowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatek od spadków i darowizn, wpływy
z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t., podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat) – kwota 77.155,00 zł.
II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA – kwota 12.639.148 zł.
Kwota przyjęta na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011
W tym:
-

część wyrównawcza - 4.013.113 zł.
część równoważąca – 135.262 zł.
część oświatowa – 8.490.773 zł.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ NA DOFINASOWANIE
ZADAŃ WŁASNYCH – kwota 4.174.763 zł.
Kwoty przyjęto na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.3.1.2011 oraz pisma Krajowego Biura
Wyborczego Nr DNS-3101-21/11 w tym:
-

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami – kwota 3.944.766zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 228.717 zł.
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru
wyborców – kwota 1.280 zł.

-

IV. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 – 2.591.345,00 zł.
V. POZOSTAŁE DOCHODY – kwota 345.402,00 zł.
Planuje się następujące kwoty dochodów:
-

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny + zaliczka alimentacyjna 10.000 zł., oraz opłata za udzielenie informacji o danych osobowych - 8,00 zł.) -10.008 zł.
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 – 38.448 zł.
wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości –1.890,00 zł.
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 35.725 zł.
wpływy z usług – 196.241 zł.
pozostałe odsetki – 57.180 zł.
wpływy z różnych opłat i dochodów – 5.910,00 zł. w tym: z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.000 zł.

-

Struktura ważniejszych źródeł dochodów do dochodów ogółem
Lp.

Źródła dochodów

Kwota

I

Podatki i opłaty, w tym:
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Opłata skarbowa
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłata targowa
Opłata od posiadania psa
Pozostałe dochody podatkowe
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na
dofinansowanie zadań własnych

4.787.683,00
3.222.540,00
1.063.844,00
28.705,00
49.127,00
136.812,00
12.000,00
124.000,00
72.000,00
500,00
1.000,00
77.155,00
12.639.148,00
4.174.763,00

II
III

Struktura
%
19,51
13,13
4,34
0,12
0,20
0,56
0,04
0,50
0,29
0,01
0,01
0,31
51,51
17,01
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Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe dochody
OGÓŁEM

Poz. 7059
2.591.345,00

10,56

345.402,00
24.538.341,00

1,41
100%

WYDATKI
Układ tabelaryczny - zbiorczo
Dział

Nazwa

1
010
020
400
600
630
700
710
750
751

2
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa.
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem

752
754
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926

3
1.508.724
5.700
84.000
1.595.000
1.800
163.170
250.000
2.910.567
1.280

Struktura
%
4
5,54
0,02
0,31
5,86
0,01
0,60
0,92
10,69
0,01

800
22.750
156.072,40
126.927,60
10.527.320
75.000
4.881.897,17
173.892,83
71.626
784.700
515.000
3.365.000
27.221.227

0,01
0,08
0,57
0,47
38,67
0,28
17,93
0,64
0,26
2,88
1,89
12,36
100%

Kwota

I. Plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Nawojowa – 12.518.291,00Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota1.508.724 zł.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -kwota 1.408.124 zł.
Rozdział obejmuje planowane wydatki na:
- różne opłaty i składki 7.500,- w tym:
· opłata za umieszczenie sieci wodociągu w pasie drogowym- 5.000,· ubezpieczenie sieci wodociągowej i urządzeń-2.500,- zakup energii ( hydrofornia i przepompownia ścieków)- 15.000,- zakup usług pozostałych – 10.000,- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 10.000,- objęcie udziałów spółki prawa handlowego – będącej beneficjentem pomocy w ramach programu Spójności UE –
w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa,
Homrzyska, Bącza Kunina- 717.000,- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nawojowej “Zgórze od Żeleźnikowej Wielkiej”– 100.000,- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa – 548.624,Rozdział 01030 – Izby rolnicze -kwota 600 zł.
Kwota ta stanowi 2% odpis z wpływów podatku rolnego na działalność Izb Rolniczych.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 100.000 zł.
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Planowane wydatki przeznaczone są na regulację stanu prawnego i przebudowę drogi “Do Barnaków, Pawlaków
i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej. – 100.000,Dział 020 – Leśnictwo – kwota 5.700 zł.
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – kwota 5.700 zł.
Wydatki dotyczą:
Pielęgnacji młodnika, wynagrodzenia leśniczego.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 84.000 zł.
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody– kwota 84.000 zł.
Kwota stanowi przewidywaną dopłatę do wody – zgodnie z Uchwałą Rady. Dopłata ta ma na celu ochronę gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za wodę.
Dział 600 – Transport i łączność – kwota 1.595.000 zł.
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 120.000 zł.
Dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich – stanowiące zakup usług.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – kwota 500.000 zł.
Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Na-wa – Żeleźnikowa Wielka –
Łazy Biegonickie - III etap - w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – kwota 500.000 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 625.000 zł.
W ramach tego rozdziału środki przeznacza się na:
- zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały do bieżących remontów infrastruktury drogowo mostowej –
30.000,- zakup usług remontowych – 140.000,- zakup usług pozostałych 145.000,- w tym:
· zimowe utrzymanie dróg gminnych – 130.000,· inne, nieprzewidziane wydatki – 15.000,- różne opłaty i składki ( m in. ubezpieczenie infrastruktury drogowej) – 10.000,- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod drogi od osób fizycznych, które z mocy ustawy przeszły na własność
gminy – 20.000,- wydatki inwestycyjne ogółem – 280.000,- zgodnie z Załącznikiem nr 2a“Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r.”
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- kwota 350.000 zł.
- zakup usług remontowych – 150.000,- wydatki majątkowe 200.000,- zgodnie z Załącznikiem nr 2a“Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r.”
Dział 630 – Turystyka – kwota 1.800 zł.
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 1.800 zł.
- Środki na wydatki bieżące –1.800,Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 163.170 zł.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 163.170 zł.
Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:
- zakup energii – 11.000,- nieprzewidziane wydatki związane z remontem mienia gminnego – 10.000,- różne opłaty i składki – 10.370,- w tym:
· ubezpieczenia mienia – 5.000,· wieczyste użytkowanie, dzierżawa, itp. – 5.370,- zakup usług pozostałych – 8.300,- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 12.000,- pozostałe wydatki 1.500,- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym wypłata odszkodowań za grunt przejęty na cele
publiczne – 50.000,- wydatki majątkowe 60.000,- zgodnie z Załącznikiem nr 2a“Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r.”
Dział 710 – Działalność usługowa – kwota250.000 zł.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 200.000 zł
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- opracowania planistyczne i materiały związane ze sporządzeniem projektów planów miejscowych, w tym podkłady
mapowe i inne – 170.000,- operaty szacunkowe określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych dla ustalenia opłaty planistycznej –
30.000,Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 50.000 zł. , w tym:
Sporządzanie map do celów projektowych, podziałów, rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych itp. – 50.000,Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 2.910.567 zł.
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 46.817 zł.
Kwota 46.817,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych Gminie. Środki te
w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Rozdział 75022 – Rady Gmin – kwota 78.000 zł.
Wyszczególniona kwota uwzględnia diety dla Przewodniczącego Rady, diety członków komisji, diety radnych, sołtysów, koszty delegacji krajowych radnych, zakup materiałów i wyposażenia, inne.
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – kwota 2.717.250 zł.
W Urzędzie Gminy wydatki obejmują między innymi:
- wynagrodzenia osobowe- 1.229.400,- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.100,- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -30.000,- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 223.100,- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło)– 2.000,- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,- zakup materiałów i wyposażenia166.000,- w tym:
· zakup paliwa do samochodu służbowego – 5.000,· zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji -26.000,· pozostałe środki trwałe o wartości od 1.000 zł. do 3.500 zł.- 10.000,· ewidencja ilościowa obejmująca środki od wartości 70 zł. do 1.000 zł. – 5.000,· środki czystości – do utrzymania budynku administracji UG - 10.000,· materiały biurowe – 20.000,· zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 – 48.000,· zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 – 30.000,· materiały różne (apteczka, żarówki, płyny do samochodu, jubileusze USC)- 12.000,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000,- zakup energii – 21.400,- w tym;
pobór wody z wodociągu gminnego – 1.400,- zakup energii elektrycznej – 20.000,- zakup usług remontowych – 10.000,- w tym:
przegląd techniczny ksero, konserwacja – 5.000,- inne – 5.000,- zakup usług pozostałych – 96.300,- w tym:
opieka autorska i inne– 41.000,- opłaty pocztowe – 22.000,- nadzór sieci komputerowej – 8.000,- usługi różne (m.in.
monitoring z interwencją, serwis www, przeglądy kominiarskie, pomiary skuteczności zerowania, usł. introligatorskie, konserwacja telewizji dozorowej)- 11.000,- wywóz śmieci z budynku UG – 3.000,- zrzut ścieków do kanalizacji
z budynku UG – 5.000,- obsługa bankowa – 6.000,- abonament RTV – 300,- zakup usług zdrowotnych – 3.000,- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9.000,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 20.000,- podróże służbowe krajowe – 14.500,- w tym:
ryczałty na samochód - 6.500,- inne – 8.000,- podróże służbowe zagraniczne – 1.000,- różne opłaty i składki w tym polisy ubezpieczeniowe (budynku, wyposażenia, samochodu, przyczepki, od rabunku
i inne) – 13.000,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.250,- podatek od towarów i usług – 4.000,- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -2.000,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.000,- termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy – 700.000,Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – kwota 200 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00-
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Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 68.300 zł.
Środki na:
- wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia i o dzieło – przygotowanie artykułów do czasopisma “Przegląd Nawojowski”, folderów, usługi tłumaczeń itp. – 10.500,-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2.000,- zakup materiałów i wyposażenia – 10.500,- zakup usług pozostałych – 37.000,· wydruk materiałów promocyjnych, w tym: czasopisma “Przegląd Nawojowski”, folderów reklamowych – 12.000,· wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów, koszulek, czapek, proporczyków, długopisów, grawertonów,
plakatów reklamowych, kolaży itp.) – 25.000,- różne opłaty i składki – 8.300,Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota
1.280 zł.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 1.280 zł.
Środki na realizację zadań zleconych gminie, w tym na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego
rejestru wyborców.
Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 800 zł.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – kwota 800zł.
Środki na realizację zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 22.750 zł.
Rozdział 75406 – Straż Graniczna – kwota 6.000 zł.
Środki przeznaczone na fundusz celowy.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – kwota 15.000 zł.
Środki przeznaczone na fundusz celowy dla Kom. Pow. Państwej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy nie funkcjonują
ochotnicze straże pożarne, Gmina obsługiwana jest przez w/w komendę.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwota 250 zł.
Wydatki związane z obroną cywilną- zadanie zlecone.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – kwota 1.500 zł.
Środki przeznaczone na wydatki bieżące.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 156.072,40 zł.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –
kwota 156.072,40 zł.
Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz pozostałe rozliczenia z bankami – 156.072,40,Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 126.927,60 zł.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota 126.927,60 zł.
w tym:
rezerwa ogólna – 75.080,00 zł. na nieprzewidziane wydatki
rezerwa celowa – 51.847,60 zł. na zarządzanie kryzysowe
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.003.700 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 405.000 zł.
W ramach tego rozdziału środki przeznacza się na:
- wydatki bieżące – 5.000,- wydatki majątkowe – 400.000,Rozdział 80104 – Przedszkola – 520.000 zł.
Środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do Przedszkola Niepublicznego na terenie gminy Stary Sącz i Nowy Sącz – 190.000,Wydatki majątkowe – 330.000,- zgodnie z Załącznikiem nr 2a“Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r.”
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Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 77.700 zł.
Środki na przewóz uczniów do szkół i wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu, zapłatą podatku.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.000 zł.
Środki na wydatki bieżące.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.000 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi– 3.000 zł.
Środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – współpraca między jednostkami (MOPiT, SOIK )
Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.100 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.100 zł.
Planowane środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.100,- oraz na zakup usług pozostałych – 1.000,Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.000 zł.
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 16.000 zł.
Środki na pokrycie kosztów w zakresie wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Sączu.- 16.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 784.700 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 94.000 zł.
Wydatki obejmują:
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej i urządzeń - 5.000,- zakup usług pozostałych – 89.000,- w tym:
· różnica na komorze pomiarowej – 84.000,· inne – 5.000,Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – kwota 37.000 zł.
Środki na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,- w tym:
· wydatki na realizację zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarką wodną – 3.000,- (zakup worków na
śmieci)
· inne – 4.000,- zakup usług pozostałych –30.000,- w tym:
· likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zbiórka odpadów segregowanych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akcja sanitarno-porządkowa, inne – 30.000,Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 242.200 zł.
W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzeń dla pracownika gospodarczego UG oraz pracowników robót publicznych.
Realizacja zatrudnienia w ramach robót publicznych odbywać się będzie pod warunkiem otrzymania refundacji
z biura pracy.
Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia osobowe – 99.400,- dodatkowe wynagrodzenie roczne –17.300,- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 42.000,- wpłaty na PFRON – 40.500,- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,- zakup energii – 1.500,- zakup usług remontowych – 2.000,- zakup usług zdrowotnych – 2.600,- zakup usług pozostałych - 8.000,- podróże służbowe krajowe – 400,- różne opłaty i składki – 200,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 14.300,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,-
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Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 24.000 zł.
Środki na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,- zakup usług pozostałych – 14.000,Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –365.500 zł.
Środki przeznacza się na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,- opłacenie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 160.000,- wydatków związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 53.000,- pozostałe wydatki w tym ubezpieczenie oświetlenia ulicznego - 1.500,- wydatki inwestycyjne – 150.000,- zgodnie z Załącznikiem nr 2a“Plan wydatków
inwestycyjnych na 2012r.”
Rozdział 90095 – Pozostała działalność –22.000 zł.
Środki na świadczone usługi związane z wychwytywaniem bezpańskich psów oraz utylizację padłych zwierząt
z miejsc publicznych – 22.000,Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 515.000 zł.
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 290.000zł.
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej – 290.000,Rozdział 92116-Biblioteki – kwota 225.000 zł.
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej -225.000,Dział 926 – Kultura fizyczna– kwota 3.365.000 zł.
Rozdział 92601 –Obiekty sportowe– kwota 3.280.000 zł.
Wydatki inwestycyjne – 3.280.000,- zgodnie z Załącznikiem nr 2a“Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r.”
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 85.000 zł.
Środki przeznacza się na:
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 50.000,- zakup materiałów i wyposażenia – 18.500,- w tym:
· dostawa oleju opałowego – 13.500,· inne – 5.000,- zakup energii – 6.000- zakup usług pozostałych – 5.000,- zakup usług remontowych- 2.000,- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynku – zaplecza do obsł. obiektów sportowych – 2.500,- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,II. Plan wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe i ZEAS – 9.559.246 zł.

TREŚĆ

PLAN WYDATKÓW

Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
Szkoła Podstawowa w Frycowej
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
Szkoła Podstawowa w Nawojowej
Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Małej
Szkołą Podstawowa w Żeleżnikowej Wielkiej
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej
Zespół Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Nawojowej
Razem

809.425
1.098.183
576.839
1.781.656
692.232
945.347
655.202
2.588.352
412.010
9.559.246

Zestawienie zbiorcze z podziałem na rozdziały

DZIAŁ ROZDZIAŁ

TREŚĆ

PLAN WYDATKÓW

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.523.620

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

5.297.691
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Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
Szkoła Podstawowa w Frycowej
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
Szkoła Podstawowa w Nawojowej
Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Małej
Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Wielkiej

80103

80104

80110
80113
80114
80146
80195

Poz. 7059
668.269
960.695
568.096
1.688.412
605.980
806.239

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

438.733

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Bączej Kuninie
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej we Frycowej
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Nawojowej
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Żeleżnikowej Małej
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Żeleznikowej Wielkiej

73.488
117.830
52.308
71.217
123.890

Przedszkola

711.669

Przedszkole –Bącza Kunina
Gminne Przedszkole w Nawojowej

60.456
651.213

Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała działalność

2.540.858
16.300
412.010
49.714
56.645

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

35.626

85401
85415
85446

Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

23.573
11.900
153

Ogółem

9.559.246
9.523.620

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80110 Gimnazja
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność

5.297.691
438.733
711.669
2.540.858
16.300
412.010
49.714
56.645

SZKOŁY PODSTAWOWE
W tym:
Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie

808.825

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawowych
Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność

668.269

w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników

73.488
60.456
4.733
1.879

29.581

449.208

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43862 –

Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu , wysługi lat, awansu zawodowego, nagród
jubileuszowych, odpis na fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi - 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli-6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %, od IX a dla pozostałych pracowników
od I-5,8 % odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f .pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Diety i koszty podróży nauczycieli studiujących zaocznie, zakup materiałów biurowych, opału. Opłat za
energię elektr. usługi remontowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, ubezpieczenie budynku itp. odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi, emerytów i rencistów.
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Bączej - Kuninie

Poz. 7059

81.308
2.500
112.284

73.488

w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego zaszeregowania, przy czym
uwzględniono wzrost z tytułu wysługi lat, awansu zawodowego, odpis na fundusz nagród nauczycieli 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli -6%, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %, od IX odpis
8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje:
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego zaszeregowania, przy czym
uwzględniono odpis na fundusz nagród nauczycieli - 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli - 6%
wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 % od IX
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkoła Podstawowa w Frycowej

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawowych
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.017

55.515

10.369
3.587

60.456

1.947
42.795

7.852
4.800
3.062

1.097.383

960.695
117.830
5.900
5.435
7.523
40.070

625.902

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43863 –

Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, nagród jubileuszowych, odpis na
fundusz nagród nauczycieli pracowników obsługi - 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli-6% wzrost
wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX a dla pozostałych pracowników od I-5,8 %, odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f .pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, opału. Opłat za energię elektr. Opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup pomocy szkolnych, ubezpieczenie budynku itp. Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi, emerytów i rencistów, dowóz uczniów do
szkół.
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej we Frycowej
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli,
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono 6 % dodatek motywacyjny, wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 3,8 od IX , odpis na fundusz nagród 5%, nagrody jubileuszowe, odpis 8.5% wynagrodzeń
z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Poz. 7059

116.431
197.150

117.830

6.227

89.536

16.795
5.272

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach

576.339

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność

568.096
3.295
4.948

w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, awansu zawodowego, nagród
jubileuszowych, odpis na fundusz nagród nauczycieli pracowników obsługi -5 %, dodatek motywacyjny
dla nauczycieli -6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX, a dla pozostałych pracowników od
I-5,8 % ,odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f. Pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, opału, opłata za energię elektr. Opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup pomocy szkolnych, ubezpieczenie budynku itp. Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi, emerytów i rencistów.

26.590

396.266

73.791
79.692

Szkoła Podstawowa w Nawojowej

1.780.156

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawowych

1.668.412
52.308

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43864 –

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych, odpis na fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi - 5 %, dodatek motywacyjny
dla nauczycieli-6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX , a dla pozostałych pracowników od
I-5,8 % ,odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f .pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie nauczycieli, koszty zakupu materiałów biurowych, opłat za
energię elektr. cieplną, opłaty telefoniczne, pocztowe, dowóz uczniów itp. Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi, emerytów i rencistów.
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Nawojowej

Poz. 7059
7.000
10.836
21.600

81.442

1.247.128

220.714
178.564

52.308

W tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli,
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania I- VIII, przy czym uwzględniono odpis na fundusz nagród 5%, 6 % dodatek motywacyjny, odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje:
Zakup materiałów i wyposażenia ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.732

39.217

7.343
3.016

Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Małej

691.732

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawowych
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność

605.980

W tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu awansu zawodowego, wysługi lat, nagród
jubileuszowych, odpis na fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi- 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli-6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX, a dla pozostałych pracowników
od I-5,8 % ,odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f. Pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty podrózy,
zakup materiałów

71.217
2.400
4.135
8.000

27.000

432.719

80.242
80.554

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43865 –

Poz. 7059

biurowych, opału, opłat za energię elektr., opłaty telefoniczne pocztowe, zakup pomocy szkolnych, dowóz uczniów do szkół, ubezpieczenie budynku itp. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli i pracowników obsługi, emerytów i rencistów.
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Żeleżnikowej Małej

71.217

W tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli,
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu awansu zawodowego, wynagrodzenia dla
nauczycieli o 3,8 % od IX- odpis na fundusz nagród 5%, 6 % dodatek motywacyjny, odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje:
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Wielkiej
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawowych
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność
W tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, awansu zawodowego, nagród
jubileuszowych, odpis na fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi - 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli-6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX, a dla pozostałych pracowników
od I-5,8 % odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f. Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje:
Fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty podróży i diet, delegacji służbowych, zakup
materiałów biurowych, opału. Opłat za energię elektr. usługi remontowe, opłaty telefoniczne, pocztowe,
ubezpieczenie budynku itp. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
i pracowników obsługi, emerytów i rencistów.
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Żeleżnikowej Wielkiej
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, odpis na fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi - 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli-6% wzrost wynagrodzeń dla
nauczycieli 3,8 %,od IX , a dla pozostałych pracowników od I-5,8 % ,odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu
dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe wydatki bieżące

3.500

52.678

9.860
5.179

944.347
806.239
123.890
4.773
9.445

30.553

535.289

99.205
3.000
152.410

123.890

5.439
83.643

15.546
1.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43866 –

Wyszczególniona kwota obejmuje:

Poz. 7059
18.262

Zakup środków czystości, opału, pomocy dydaktycznych energii elektrycznej, usług remontowych, usług
zdrowotnych, itp. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Przedszkola
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej

655.202

Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność

651.213
2.239
1.750

W tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, awansu zawodowego , odpis na
fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi - 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli,-6%
wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX , a dla pozostałych pracowników od I-5,8 % ,odpis 8.5%
wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f. Pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie nauczycieli, diety i koszty podróży służbowych,
Zakup materiałów biurowych, opału, żywności, opłat za energię elektr. opłaty telefoniczne, pocztowe,
opłaty na bieżące utrzymanie budynku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
i pracowników obsługi, emerytów i rencistów.
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność
W tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski , mieszkaniowy,
fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono wzrost z tytułu, wysługi lat, awansu zawodowego, nagród
jubileuszowych, zasiłek zagospodarowanie, odpis na fundusz nagród nauczycieli i pracowników obsługi- 5 %, dodatek motywacyjny dla nauczycieli,-6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 %,od IX, a dla
pozostałych pracowników od I-5,8 % ,odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń
rocznych.
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: fundusz na dokształcanie nauczycieli, diety i koszty podróży, wpłaty
na PEFRON, zakup opału. materiałów
biurowych, opłaty za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, zakup pomocy
szkolnych, ubezpieczenie budynku szkolnego itp. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli i pracowników obsługi, emerytów, dowóz uczniów do szkół.
Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Nawojowej
Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno –
Administracyjnej Szkół
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

27.239

391.902

72.854
163.207

2.557.626
1.000
14.268
1.500

117.542

1.726.598

325.963
15.000
372.523

412.010

412.010
3.000
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Wyszczególniona kwota obejmuje: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe dla pracowników według aktualnego zaszeregowania,
przy czym uwzględniono wzrost z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych odprawy emerytalnej, odpis na fundusz nagród 5 % wzrost wynagrodzeń od I-5,8 %, odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f. Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje: koszty podróży służbowych,
zakup materiałów biurowych, zakup komputera, aktualizacja programów księgowych, płacowych, prenumerata czasopism, opłata za energię elektr, co, wodę, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne pocztowe, usługi informatyczne szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poz. 7059

305.400

52.500
3.000
48.110

35.626

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wyszczególniona kwota obejmuje: dodatek wiejski, mieszkaniowy,
Fundusz zdrowotny nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wyszczególniona kwota określa wydatki płacowe według aktualnego
zaszeregowania, przy czym uwzględniono odpis na fundusz nagród 5%, dodatek motywacyjny- 6 %,
wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o 3,8% od IX ,odpis 8.5% wynagrodzeń z tytułu dodatkowych
wynagrodzeń rocznych,
Pochodne od wynagrodzeń
Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i f pracy
Pozostałe wydatki bieżące
Wyszczególniona kwota obejmuje:
Zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Świetlica szkolna prowadzona jest przy Publicznym Gimnazjum w Nawojowej.

23.573

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W tym

11.900

Pozostałe wydatki bieżące
W tym:
Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w tym: 11.900

11.900

1.511

16.615

3.189
2.258

Szkoła Podstawowa w Bączej – Kuninie 600 zł
Szkoła Podstawowa we Frycowej 800 zł

Szkoła Podstawowa w Homrzyskach 500 zł
Szkoła Podstawowa w Nawojowej 1.500 zł
Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Małej 500 zł
Szkoła Podstawowa w Żeleżnikowej Wielkiej 1.000 zł
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej 7.000 zł
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
Pozostałe wydatki
Wyszczególniona kwota obejmuje koszty szkolenia nauczycieli

153
153

I. Plan wydatków realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej -5.143.690,00
/w tym środki własne – 868.674,00 zł. dotacja -4.275.016,00 zł./
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 72.000 zł. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII – zadanie własne Przewidywane
wykonanie - 4 000 zł. – zgodnie z programem profilaktyki.
85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zadanie własne
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Przewidywane wykonanie– 68 000,00 zł.
1.
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracownika – 32 540 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –2 530 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne –5 590 zł.
- składki na fundusz pracy –860 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe –5 400 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne –216 zł.
w tym:
- środki własne – 752.381,17 zł.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – zadanie własne
Przewidywane wykonanie – 208 349 zł.
1 osoba x 1 973 zł. /przeciętny koszt utrzymania w DPS + przew.10% wzrost / x 12 m-cy -roczny koszt – 26 044 zł.
85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadanie zlecone
I. Świadczenia rodzinne + koszty obsługi 3 752 264 zł. /zadania zlecone/w tym:
·
- zasiłki rodzinne – 1 539 328 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 095 135 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 125 000 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 803 112 zł.
·
II. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 132 354 zł.
Przewidywany koszt wynagrodzenia z pochodnymi ze środków na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego;
wynagrodzenie osobowe pracowników - 66 720 zł.
wynagrodzenia umowa-zlecenie / sprzątanie pomieszczenia / 954 zł./
85213 –
Przewidywane wykonanie ogółem – 17 295 zł. w tym:
Przewidywane wykonanie – 12 081 zł. /zadania zlecone/
Przewidywana liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22 osoby:
Przewidywana liczba osób pobierających zasiłek stały – 14osób:
85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE
1. zasiłki okresowe – 79 990 zł. /w tym; 40 000 zł. środki własne i 39 990 dotacja do zadań własnych/
2. zasiłki celowe – 100 000 zł.
DODATKI MIESZKANIOWE – zadanie własne
85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne Przewidywane wykonanie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11 653 zł. /w tym środki własne
Przewidywane wykonanie - 10 200 zł./koszt utrzymania 1 opiekunki x 1.700 zł. x 6 m-cy/
85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zadanie własne
- Dożywianie – 123 312 zł. /środki własne - 66 210,17 zł, dotacja do zadań własnych – 57 102 zł./
pomoc w formie dożywiana dla 220 uczniów x 10 m-cy x 20 dni x 2,50 zł.
zasiłki celowe na posiłek /zakup żywności dla 49 osób x 90 dni x 3,00 zł.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jst.- 173 892,83 zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.000 zł.
85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Przewidywane wykonanie – 20 000 zł. - środki własne

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG JEDNOSTEK
TREŚĆ
Urząd Gminy Nawojowa
Opieka Społeczna
Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
Szkoła Podstawowa we Frycowej

PLAN WYDATKÓW
12.518.291,00
5.143.690,00
809.425,00
1.098.183,00
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Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
Szkoła Podstawowa w Nawojowej
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej
Zespół Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Nawojowej
Razem

576.839,00
1.781.656,00
692.232,00
945.347,00
655.202,00
2.588.352,00
412.010,00
27.221.227,00
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

7059

7060
7060

UCHWAŁA NR XVI/123/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach
2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266, z późn. zm.) Rada Gminy Nawojowa uchwala:
§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nawojowa w latach 2012 2016 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

nia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2007 - 2011 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz uchwała Nr XLV/360/10
Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca uchwała Nr V/40/07 Rady Gminy Nawojowa z dnia
27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy w latach 2007 - 2011 oraz zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/40/07 Rady Gminy
Nawojowa z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwale-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/123/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nawojowa w latach 2012-2016
Rozdział 1
Wielkość oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.
§ 1.
1. Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Nawojowa

Adres lokalu
Żeleźnikowa Wielka 217 – dom nauczyciela (1 lokal) - nr 3
Żeleźnikowa Wielka 360 – b. m. wielorodzinny (3 lokale) - nr 1
- nr 2
- nr 3

Wyposażenie
techniczne mieszkań
bieżąca woda
tak
tak
tak
tak

co
tak
tak
tak
tak

kanalizacja
tak
tak
tak
tak

powierzchnia
w m2
42,32
34,40
52,40
76,30
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Frycowa 103 - w budynku świetlicy środowiskowej (1 lokal)

tak

tak

tak

76,60

Nawojowa 520 - w budynku koło stacji gazowej (2 lokale) nr 1
- nr 3
Nawojowa 102 - w budynku starej gminy (1 lokal)

nie
nie

nie
nie

nie
nie

43,84
62,25

nie

nie

nie

40,55

2. Wykaz lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Nawojowa
Wyposażenie techniczne mieszkań
bieżąca woda
co
kanalizacja
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie

Adres lokalu
Żeleźnikowa Wielka 217 - dom nauczyciela (2 lokale) - nr 2
- nr 4
Nawojowa 520 - w budynku koło stacji gazowej (1 lokal) - nr 2
3. Z mieszkaniowego zasobu gminy wyodrębniono
mieszkanie w budynku świetlicy środowiskowej
w obr. Frycowa związane ze stosunkiem pracy dla
pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy czy
w jednostkach organizacyjnych podległych gminie.
4. Nie planuje się inwestycji polegających na budowie
bądź nabyciu lokali na lokale mieszkalne.
Rozdział 2
Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych

Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych
§ 3.
1. Gmina będzie zmierzać w kierunku sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz lokatorów.
2. Sprzedaż lokali w latach 2012-2016 dokonywana będzie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy Nawojowa.
Rozdział 4
Zasady Polityki czynszowej

§ 2.
1. Remonty i modernizacje prowadzone będą w miarę
zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych Gminy.
2. Zakłada się utrzymywanie dobrego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy poprzez wykonywanie bieżących remontów i modernizacji do faktycznych potrzeb.
3. Wskazane wykonanie drenażu wokół budynku domu
nauczyciela w celu usunięcia przyczyn okresowego
zamakania piwnic wodami gruntowymi.
4. Zadania w tym zakresie ujmowane będą w corocznym
budżecie gminy.
5. Środki finansowe na bieżące remonty będą pochodziły z opłat czynszowych.

powierzchnia
w m2
34,02
38,00
43,14

§ 4.
1. Najemca obowiązany jest uiszczać miesięczny czynsz
najmu za wynajęty lokal mieszkalny oprócz czynszu
obowiązany jest do uiszczania opłat niezależnych od
właściciela związanych z eksploatacją mieszkania tj.
za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej,
wody oraz odbiór nieczystości płynnych. Opłaty
o których mowa wyżej mogą być pobierane przez
właściciela, gdy najemca nie ma zawartej umowy
bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.
2. Stawkę bazową czynszu najmu miesięcznie za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu określa Wójt Gminy
w drodze Zarządzenia z uwzględnieniem czynników
obniżających lub podwyższających stawkę czynszu.

Tabela oczynszowania mieszkań:
Usytuowanie budynku
Stan wyposażenia
mieszkań w instalację

Baza
%

Mieszkanie
o współczesnym standardzie (z c.o.)
Wszystkie
urządzenia
(bez c.o.)
Z łazienką i w.c. bez c.o.
Tylko z wod. kan.
Bez wod. kan.

Stan techniczny budynku

Usytuowanie mieszkania
w budynku

-10

ponad przeciętną
3)
+10

-10

+10

-10

+10

-10

+10

-10

+10

-10

+10
+10
+10

-10
-10
-10

+10
+10
+10

-10
-10
-10

+10
+10
+10

-10
-10
-10

korzystne
1)

niekorzystne
2)

100

+10

90
80
70
60

1) korzystne usytuowanie budynku – w centrum
miejscowości, w pobliżu komunikacji
2) niekorzystne usytuowanie budynku – z dala od
komunikacji, na peryferiach miejscowości
3) budynki zadbane o wysokim standardzie pierwotnym

poniżej przeciętnej 4)

korzystne
5)

niekorzystne
6)

4) budynki o wysokim stopniu zniszczenia, bardzo
dawno nie remontowane
5) mieszkania usytuowane na 1 lub 2 piętrze naświetlone, z widokiem na korzystne otoczenie
6) mieszkania na parterach ciemne z widokiem na
niekorzystne otoczenie
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3. Podwyżka czynszu nie może przekraczać w skali roku
10% czynszu dotychczasowego, jeżeli czynsz najmu
przekracza już 3% wartości odtworzeniowej lokalu,
lub przekroczy tę wysokość w wyniku podwyżki.
4. Ograniczenie określone w ust. 3 nie obowiązuje dopóki czynsz najmu nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
5. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
6. Podwyższanie stawki czynszu może następować nie
częściej niż co 6 miesięcy, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Wójt może na wniosek najemcy obniżyć czynsz najmu
na czas określony nie dłuższy niż rok w przypadku
poniesienia przez najemcę szkody wskutek klęski
żywiołowej lub zdarzeń losowych, jeżeli dochód
w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego
nie przekracza 350 zł miesięcznie.

2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem
gminy obejmują w szczególności:
- administrowanie budynków,
- podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie techniczne budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne.
- prowadzenie spraw związanych z najmem lokali
mieszkalnych.
3. W okresie 2012 – 2016 nie planuje się zmiany zasad
zarządzania lokalami mieszkaniowymi.

Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 7. Wysokość wydatków w kolejnych latach określi
corocznie Rada Gminy w projekcie budżetu uwzględniając konieczne koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i budynków, a także wydatki
inwestycyjne.

§ 5.

Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
§ 6. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej jest budżet gminy oraz opłaty czynszowe za lokale mieszkalne.
Rozdział 7
Wysokość wydatków w kolejnych latach związanych
z mieszkaniowym zasobem gminy

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nawojowa zarządza Wójt.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/123/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2012-2016
Rozdział 1
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
§ 1.
1. Wynajmującym lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy jest Gmina Nawojowa reprezentowana przez Wójta Gminy.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy wynajmowane będą:
1) na czas oznaczony lokale socjalne oraz lokale
związane ze stosunkiem pracy,
2) na czas nieoznaczony pozostałe lokale chyba, że
zawarcie umowy na czas oznaczony żąda lokator.
3. Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód
(określony w przepisach o dodatkach mieszkaniowych) na jednego członka rodziny w okresie sześciu
ostatnich miesięcy nie przekracza:
1) 100% najniższego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 80% najniższego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym,
3) 75% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
z osobami niepełnosprawnymi.
§ 2. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie w lokalu nie nadającym się na stały
pobyt ludzi według opinii właściwego organu nadzoru budowanego,
2) bezdomność w sytuacji gdy ostatni pobyt stały dotyczył terenu Gminy Nawojowa,
3) zamieszkiwanie w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni użytkowej, a w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego mniej niż 10 m2 tej powierzchni.
§ 3.
1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Nawojowa przysługuje osobom, które:
1) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej,
katastrofy budowlanej lub pożaru
2) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie
orzeczenia sądu,
3) opuściły Dom Dziecka z uzyskaniem pełnoletniości pod warunkiem, że osoby te pochodzą z terenu Gminy Nawojowa,
4) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,
znajdują się w trudnych warunkach materialnych,
gdzie dochód na jednego członka rodziny w okresie ostatnich sześciu miesięcy nie przekracza 80%
najniższego wynagrodzenia w gospodarstwie
jednoosobowym i 50% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
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2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas
określony, maksymalnie na okres 3 lat.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie
oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny
okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji
uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie nie
spełnienia warunków przedłużenia umowy stosuje
się przepisy art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.
z 2005 r. Nr 31, poz.266, z późn. zm.)
4. Zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku
pracy może nastąpić z osobami, których zatrudnienie
ze względu na posiadane kwalifikacje w Urzędzie
Gminy lub jednostkach organizacyjnych jest niezbędne.

3.
4.
5.

§ 4.
1. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagają:
1) wspólnego wniosku zainteresowanych i ich zgody,
2) braku zaległości w zapłacie czynszu i innych
opłat,
3) zgody Wójta w formie pisemnej,
4) zawarcia nowej umowy.
2. Wójt Gminy może zaproponować najemcy zamianę
lokalu na inny wolny lokal należący do mieszkaniowego zasobu Gminy, jeżeli jest to konieczne dla
prawidłowej realizacji gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy, np. w przypadku przeznaczenia do
rozbiórki budynku w którym znajduje się lokal.
Rozdział 2
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali

6.

Poz. 7060,7061

1) nazwisko i imię wnioskodawcy z podaniem aktualnego adresu zamieszkania,
2) informacje o rodzinie wnioskodawcy,
3) informację o wysokości osiąganych dochodów
przez wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich sześciu miesięcy,
4) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o posiadaniu lub nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego.
Po zaopiniowaniu wniosków przez komisję, Wójt
Gminy podejmuje decyzję o przydziale mieszkania
o czym zostają zawiadomieni wnioskodawcy
W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości, zainteresowani mogą złożyć odwołanie
od decyzji Wójta.
Wójt udziela odpowiedzi na ewentualne odwołanie
w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
Po zajęciu stanowiska w zakresie określonym w pkt 5
zostaje zawarta umowa najmu lokalu.

§ 6. Zasady postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpił.
Osoby, które pozostały w lokalu po opuszczeniu mieszkania przez Najemcę są zobowiązane mieszkanie opuścić w terminie wyznaczonym przez Wójta, nie dłuższym
jednak niż trzy miesiące, chyba, że wystąpią o przydział
tego lokalu mieszkalnego lokal zostanie im wynajęty.
§ 7. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2.
W skład zasobu nie wchodzą mieszkania o powierzchni
przekraczającej 80 m2.

§ 5.
1. W Urzędzie Gminy Nawojowa podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
informacji o wolnych lokalach mieszkalnych
2. Wniosek o najem mieszkania powinien zawierać:

§ 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych
zasadach zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

7060

7061
7061

UCHWAŁA NR XVI/124/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 rok
Na podstawie art.211, art. 212, art. 214 art. 215 art.
239 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i lit. i) ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Nawojowa
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu na
2011 r., jak w tabeli Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na
2011 r., jak w tabeli Nr 2

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot
dotacji objętych załącznikiem do uchwały budżetowej na
2011r. o kwotę 7.000zł. jak załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki,
przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą:
DOCHODY
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
WYDATKI
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

26.467.047,48
21.176.737,51
5.290.309,97
28.793.409,85
18.553.593,70
10.239.816,15

zł, w tym:
zł.
zł.
zł, w tym:
zł.
zł.
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PRZYCHODY
ROZCHODY

4.130.000,64
1.803.638,27
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zł.
zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.

Poz. 7061

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI/124/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zmiana budżetu - dochody
Dział
rozdział
600

§

Dochody w zł.
zwiększenia zmniejszenia
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

Źródło dochodów
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody majątkowe, w tym:

60078

6291

6330

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:

120.000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł, w tym:
Odbudowa korpusu drogi gminnej Nawojowa Popardowa W
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:
Odbudowa korpusu drogi gminnej Nawojowa Popardowa W
Razem

120.000

120.000

120.000
120.000

120.000

120.000
120.000

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI/124/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zmiana wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r
dział
Nazwa
rozdział
400

40002

600

60078

750

75023

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody

Wydatki w zł.
zwiększenia zmniejszenia
7.000
7.000

Wydatki bieżące ogółem, w tym:

7.000

Wydatki jednostek budżetowych ogółem
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.000
7.000
127.000
127.000

127.000
127.000

Wydatki majątkowe, w tym:

127.000

127.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Odbudowa korpusu drogi gminnej Nawojowa Popardowa W,
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jst (§ 6051 - kwota 120.000zł., § 6052 – kwota 7.000zł.,
Administracja publiczna
Urzędy Gmin

127.000
127.000

127.000
127.000

127.000

16.500
16.500

Wydatki bieżące ogółem, w tym:

16.500

Wydatki jednostek budżetowych ogółem
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16.500
16.500

Dziennik Urzędowy
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852
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Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe

1.065

1.065
1.065

Wydatki bieżące ogółem, w tym:
85212

900

90003

921

92116

92120

1.065

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.065
1.065

Wydatki bieżące ogółem, w tym:

1.065

Wydatki jednostek budżetowych ogółem
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi

1.065
1.065
33.500
33.500

Wydatki bieżące ogółem, w tym:

33.500

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych ogółem
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

2.500
31.000
28.000
3.000
10.000
7.000

Wydatki bieżące ogółem, w tym:

7.000

Dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

7.000
3.000

Wydatki bieżące ogółem, w tym:

3.000

Wydatki jednostek budżetowych ogółem
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
RAZEM

3.000
3.000
161.565

161.565

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik
do uchwały Nr XVI/124/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 16 grudnia 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
W ROKU 2011 w zł
Dział
Rozdział

921

92116

Wyszczególnienie

Kwota
ogółem

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+7.000

+7.000

Biblioteki

+7.000

+7.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM

+7.000

+7.000

+7.000

+7.000

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

Uwagi

Gminna Biblioteka
Publiczna w Nawojowej
– dotacja podmiotowa

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
7061
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UCHWAŁA NR XII/105/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień w 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, ze zmianami) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) zarządza się co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle, wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego,
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle, wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową,
3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle, wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej
i sportowej,
4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle, wykorzystywane na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 2) i 3)
nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/97/11 Rady Gminy
Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

7062

7063
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UCHWAŁA NR XII/106/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/98/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/98/11 Rady Gminy Pleśna
z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Pleśna, załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 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 do podatku należnego od 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik
do uchwały Nr XII/106/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
7063

7064
7064

UCHWAŁA NR XII/107/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/99/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji
info
i deklaracji podatkowych
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, ze zm.) art. 6 ust. 13

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984
198 r. o podatku
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rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) – Rada Gminy
Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/99/11 Rady Gminy Pleśna
z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 7064

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/107/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 19 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Ryszard Stankowski
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UCHWAŁA NR XVII/96/11
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku
z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w RabceZdroju uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu
Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok o kwotę ogółem
3 909 800,00zł, w tym:
1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących
o kwotę 559 481,52 zł,
2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 518 000,00 zł,
3) dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących
o kwotę 190 000,00 zł,
4) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4 797 281,52 zł,
– jak w tabeli Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 46 982 772,71 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy
na łączną kwotę 4 083 800,00 zł w tym:
1) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących
na łączną kwotę 65 917,37 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych: 65 017,37 zł,
z tego:
b) dotacje na zadania bieżące 900,00 zł.
2) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących
na łączną kwotę 332 930,00 zł. w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 139 352,00 zł,
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych: 99 371,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 980,95 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 123 000,00 zł.
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 578,00 zł
3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 841 695,43 zł z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zmniejsza się o kwotę 4 841 695,43 zł, z czego
zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego w łącznej
kwocie: 4 267 904,40 zł, w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej: 2 546 599,01 zł.
4) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 1 024 908,06 zł z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększa się o kwotę 1 024 908,06 zł z czego
zwiększenie na programy finansowane z udzia-

łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego w łącznej
kwocie: 508 111,03 zł, w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 508 000,00 zł
- jak w tabeli Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 50 626 624,67 zł.
3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 i ust. 2
zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój na
rok 2011 o kwotę 174 000,00 zł.
Deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok po
zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:
3 643 851,96 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój
o kwotę 174 000,00 zł.
Przychody budżetu po zmianach na rok 2011 wynoszą:
8 005 077,93 zł. Rozchody budżetu na rok 2011wynoszą:
4 361 225,97 zł.
5. Zmiany w planie przychodów budżetu oraz stan po
zmianach
- jak w tabeli Nr 3.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011 ustalonym treścią załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/22/11
z dnia 26 stycznia 2011 roku. W związku z tymi zmianami
ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 1 „Zestawienie
planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011” do Uchwały Nr VI/22/11 z dnia
26 stycznia 2011 roku. - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku zgodnie z tabelą Nr 4.
§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2011 zgodnie z tabelą Nr 5.
§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą § 13 Uchwały Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w RabceZdroju z dnia 26 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie:
”§ 13 Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty
800 000,00zł.
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 3 643 851,96 zł.
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3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 3 636 148,04 zł.”
§ 6. Po zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi:
1. dochody budżetu: 46 982 772,71 zł, w tym:
dochody bieżące: 39 896 941,48 zł
dochody majątkowe: 7 085 831,23 zł
2. wydatki budżetu 50 626 624,67 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na kwotę 34 702 938,04 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie
łącznej: 25 288 598,71 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane: 17 043 325,52 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych:
8 245 273,19 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące:
1 923 555,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 174 448,25 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego
1 050 000,00 zł;
e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Poz. 7065

i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 266 336,08 zł
2) wydatki majątkowe na kwotę 15 923 686,63 zł,
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 15 923 686,63 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie
10 486 166,53 zł; w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej: 6 182 753,40zł
3. deficyt budżetu: 3 643 851,96 zł,
4. przychody budżetu: 8 005 077,93 zł,
5. rozchody budżetu: 4 361 225,97 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Rabki-Zdroju.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVII/96/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43885 –

Poz. 7065

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVII/96/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XVII/96/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVII/96/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Tabela5
do uchwały Nr XVII/96/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/96/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego
oraz 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.) oraz 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.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) i 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.) Rada
Gminy w Słaboszowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularzy:
1. deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. informacja w sprawie podatku od nieruchomości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. deklaracja na podatek rolny zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. informacja w sprawie podatku rolnego zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. informacja w sprawie podatku leśnego zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słaboszów.
§ 3.
1. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/207/05 Rady Gminy
w Słaboszowie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie
wzorów formularza o informacji o lasach oraz wzoru
formularza deklaracji na podatek leśny.
2. Traci moc § 2 i § 3 Uchwały Nr XLII/209/10 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
podatku rolnego oraz określenia wzorów informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
3. Traci moc § 2 i § 3 Uchwały Nr XLII/210/10 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień,
określenia wzoru informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Słaboszów
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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UCHWAŁA NR XI/74/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 12 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/65/2011 Rady Gminy w Słaboszowie
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. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Gminy w Słaboszowie uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany § 1 w Uchwale Nr X/65/
2011 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 9 listopada 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 29.004,00 zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 19.504,00,00 zł,
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 9.500,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok
o kwotę 1.117.279,00 zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 103.562,00 zł,
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 1.013.717,00 zł
- jak poniżej:
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Dział

Nazwa – treść

700

Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (§ 0470)
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2008)
Administracja publiczna
w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – rozliczenia z lat ubiegłych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – rozliczenia
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym dochody bieżące:
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§ 0927)
Pomoc społeczna
w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki (§ 0920)
w tym: dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
RAZEM
Razem dochody bieżące
Razem dochody majątkowe

2.

750

3.

754

4.

5.

801

6.

852

7.

900

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słaboszów.

Kwota zmian
zwiększenia zmniejszenia
(+)
(-)
510,00
76.162,00
510,00
76.162,00
510,00

9.000,00
67.162,00

2.752,00
2.752,00
1.700,00
1.052,00
16.082,00
16.082,00
100,00
15.982,00

1.500,00

1.500,00
1.500,00
25.900,00
25.900,00
25.900,00
150,00
150,00
150,00
9.510,00
10,00
10,00
9.500,00
9.500,00

29.004,00
19.504,00
9.500,00

1.013.717,00

1.013.717,00
1.013.717,00

1.117.279,00
103.562,00
1.013.717,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuśpiel
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UCHWAŁA NR XIV/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225
poz. 1461 oraz Nr 226 poz. 1475; Dz.U. z 2011 r. Nr 102
poz. 584, Nr 112 poz. 654) oraz Obwieszczenia Ministra
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Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95,
poz. 961) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Świątniki
Górne w 2012 r.:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
• 13,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• 20,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu związanego z prowadzeniem działalności
w zakresie sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
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łem siewnym – 9,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 4,10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
• od garaży murowanych – 5,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• od pozostałych budynków - 4,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• od budynków letniskowych – 7,20 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
• od stodół i szop – 1,50 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR XIV/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 Nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach na
rok 2011 poprzez:
a) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801
Oświata i wychowanie o kwotę 95.000 złotych
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dotacją dla przedszkoli niepublicznych,
b) zmniejszenie wydatków o kwotę 95.000 złotych
w następujących działach:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
40.000 złotych,

-

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 35.000 zł
w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę
20.000 złotych
2. Zmiany określone w ustępie 1 nie powodują zwiększenia deficytu Budżetu Gminy na rok 2011.
3. Zmiany określone w § 1 ustęp 1 stanowią załączniki
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr V/30/
2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
31 stycznia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W załącznikach Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Pawłowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dział

Rozdział

010
01010

600
60014

710
71004

801
80104

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a/ wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
- modernizacja sieci wodociągowej w gminie
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
a/ wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
- budowa chodników
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a/ wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
a/ wydatki bieżące
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące

Ogółem

Zwiększenie
w złotych

Zmniejszenie
w złotych
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00

95.000,00

Uzasadnienie
Zmiany w planowanych wydatkach następują w celu pokrycia kosztów dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych
tj. Przedszkola Niepublicznego LENKOWO we Wrząsowicach oraz Przedszkola Niepublicznego Ochronki Sióstr Służebniczek w Świątnikach Górnych za miesiące: listopad i grudzień 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
7069
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UCHWAŁA NR XIV/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 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. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Miejska
w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe, będące w zakresie zadań własnych gminy,

przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane w dalszej części
uchwały „wydatkami”, podlegają zwrotowi w części lub
w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. Osoba, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
jest zobowiązana do zwrotu części lub całości wydatków
na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

– 43915 –

Dochód rzeczywisty netto na osobę stanowi % kwoty
kryterium dochodowego wg art. 96 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej
101 - 150 %
151 - 200 %
201 i więcej
§ 3.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, członka jej rodziny lub pracownika socjalnego, kwota
zwrotu wydatków może być rozłożona na raty lub
umorzona w całości lub części.
2. Wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków albo
członka jej rodziny, o którym mowa w ust. 1, powinien
być poparty opinią pracownika socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego określającego sytuację
osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń.
§ 4. Termin zwrotu wydatków, jak również ilość
i wysokość rat oraz terminy zwrotu poszczególnych rat
ustala się z uwzględnieniem sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków, kierując się dobrem osób korzystających
z pomocy społecznej oraz mając na względzie skutki
udzielonej pomocy.
§ 5. Niespłacenie trzech kolejnych rat albo przeznaczenie świadczeń, o których mowa w § 1 na inny cel niż
określony w decyzji przyznającej pomoc społeczną powoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna.
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Wysokość zwrotu wydatków liczona od pełnej
wysokości udzielonego świadczenia –
w procentach
30 %
50 %
100 %
§ 6. Kwoty należności podlegające zwrotowi wpłacane są do kasy lub na rachunek bankowy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011 r.
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska obowiązana
jest określić w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa
w art. 96 ust. 2 tej ustawy, a będących w zakresie zadań
własnych Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR XIV/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Gmina Świątniki Górne.
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala co następuje:
§ 1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia
danego typu szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
§ 2.
1. Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu Gminy
Świątniki Górne dotację związaną z realizacją zadań
publicznych z zakresu oświaty.
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje
na każdego ucznia w wysokości 75 % wydatków bieżących, w roku w którym udzielona jest dotacja, po-

noszonych w przedszkolach publicznych przez Gminę Świątniki Górne w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego kwota
dotacji będzie równa wysokości kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świątniki Górne.
3. Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej uprzednio
przedszkolu niepublicznemu na ucznia nie będącego
jej mieszkańcem, odbywa się pomiędzy zainteresowanymi gminami na podstawie porozumienia.
Tryb udzielania dotacji
§ 3.
1. Warunkiem udzielenia dotacji na następny rok budżetowy jest złożenie wniosku przez organ prowadzący
nie później niż do 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, winien zawierać
następujące informacje:
a) dane o organie prowadzącym
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b) datę i nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych
c) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów
d) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu,
na rzecz którego ma być przekazana dotacja.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
Dotacja wypłacana będzie w dwunastomiesięcznych
ratach, od następnego roku budżetowego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Ilość uczniów nie może być większa jaka została
podana w sprawozdaniu do Systemu Informacji
Oświatowej według stanu na 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Od przekazania pierwszej raty dotacji, w terminie do
dnia 5-go każdego miesiąca podmiot dotowany będzie przedkładał rozliczenie wykorzystanej dotacji za
miesiąc poprzedni wg załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana będzie/
zgodnie z załącznikiem Nr 1 na uczniów wykazanych
w miesiącu czerwcu.
Kwota nadpłaconej miesięcznej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej w następnym miesiącu.
Brak informacji z pkt 4 , bądź informacja o ustaniu
prawa do dotacji stanowi podstawę do wstrzymania
wypłaty kolejnych rat dotacji.
Tryb rozliczania dotacji
§ 4.

1. Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie informacji
rocznej o:
a) faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu kalendarzowym
b) wydatkach poniesionych w roku kalendarzowym
ze środków przekazanej dotacji, składanej do 20
stycznia następnego roku budżetowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
2. Weryfikacji rozliczenia dotacji za okres roczny Urząd
Miasta i Gminy dokonuje do 31 stycznia roku następnego.
3. W ramach rozliczenia w terminie do 28 lutego podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie
kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.
4. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Świątniki
Górne kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji
w nadmiernej wysokości albo dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych podlega
zwrotowi na rachunek Urzędu Miasta i Gminy
Świątniki Górne do 31 stycznia roku następnego
5. W przypadku zakończenia działalności placówki
w ciągu roku budżetowego organ prowadzący zobowiązany jest do rozliczenia dotacji jak w pkt 1,
w terminie 10 – ciu dni od zakończenia działalności.
Występującą nadpłatę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
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Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji
§ 5.

1. Organ dotujący może przeprowadzić okresowo kontrolę o której mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90
ust. 3e ustawy.
2. kontrolę o której mowa w ust. 1, przeprowadzają
przedstawiciele organu dotującego zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia
wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne.
3. Kontrolerzy mają prawo do:
a) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu
do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
b) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych
materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
c) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
d) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów
lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń
4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia
kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do
sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego
udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udzielenia odrębnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.
§ 6.
1. Kontroler jest obowiązany powiadomić organ prowadzący, co najmniej na dzień przed planowaną kontrolą o terminie i zakresie jej kontroli
2. Postępowanie kontrolne przeprowadzane jest w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot
3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.
4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli w tym ustalonych
uchybień i nieprawidłowości.
5. Protokół kontroli podpisują kontroler i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
§ 7.
1. Organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot
przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1,
kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy
i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część
protokołu kontroli.
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4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub
w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany
podmiot.
§ 8.
1. Organ wykonawczy organu dotującego po zakończeniu postępowania kontrolnego przekazuje organowi
prowadzącemu kontrolowany podmiot wystąpienie
pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę podmiotu
kontroli wynikającą z ustaleń opisanych w protokole
kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości – także wnioski pokontrolne w sprawie ich
usunięcia.
3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie organ wykonawczy organu dotującego o sposobie wykonania

Poz. 7071

wniosków oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę
Świątniki Górne dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
§ 10. Zasady określone w niniejszej uchwale dla
niepublicznych szkół i przedszkoli mają zastosowanie
dla innych form wychowania przedszkolnego
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/110/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK .........................................
1. Nazwa placówki ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres ……………………………………………………………...……………………………………………………………………
3. Nazwa organu prowadzącego ……………………………………………………………………………………………………..
4. NIP ……………………………….….. REGON ………………………………………………………………………………………
5. Nr i data wydanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych …………………………………...
6. Określenie celu dofinansowania …………………………………………………………………………………………………..
7. Planowana liczba uczniów ogółem ………………………………………………………………………………………………..
w okresie I – VI ………………….. IX - XII ……………………………………………………………………………………………..
w tym: liczba uczniów z terenu Gminy Świątniki Górne ………………………………………………………………………….
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych …………………………………………………………………………………………
liczba uczniów z terenu innych gmin …………………………………………………………………………………………………
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ………………………………………………………………………………………….
8. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: ………………………………………………………..
9. Organ/osoba prowadząca zobowiązuje się do:
- składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczania dotacji i przeznaczaniu jej na
realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty,
- informowania o zmianie rachunku bankowego.
………………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/110/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.

Informacja o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/przedszkola niepublicznego do otrzymania dotacji
z budżetu Gminy Świątniki Górne na miesiąc ..............................................
1. Pełna nazwa placówki …………………………………………………………………
2. Organ prowadzący ……………………………………………………………..……...
3. Liczba dzieci w miesiącu ………………………………….. roku …………… wynosić będzie ………………….
w tym: liczba uczniów z terenu Gminy Świątniki Górne ……………….
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych ……………….
liczba uczniów z terenu innych gmin ……………….
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ……………….
4. Imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania uczniów, którzy nie są mieszkańcami Gminy Świątniki
Górne ……………………………………………..
....................................................................................................................
Nazwisko i imię sporządzającego pieczątka i podpis ...........................
data ……………………
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/110/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.
Rozliczenie wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Świątniki Górne dla placówki niepublicznej za miesiąc
....................... rok ......................................
1. Pełna nazwa placówki ………………………………………………………….…………..
...................................
2. Nazwa i adres organu prowadzącego ………………………………………………………
...................................................
Dane ilościowe
Faktyczna liczba uczniów w miesiącu sprawozdawczym ogółem
a) uczniów z Gminy Świątniki Górne
w tym uczniów niepełnosprawnych
b)uczniowie z innych gmin
w tym uczniowie niepełnosprawni
…………………………………
podpis
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR XIV/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 Nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach na
rok 2011 poprzez:
a) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801
Oświata i wychowanie o kwotę 403 złote z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących
szkół podstawowych:
- w Rzeszotarach 300 złotych,
- we Wrząsowicach 103 złote
b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 403 zł
w dziale 600 Transport i łączność

2. Zmiany określone w ustępie 1 nie powodują zwiększenia deficytu Budżetu Gminy na rok 2011.
3. Zmiany określone w § 1 ustęp 1 stanowią załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr V/30/
2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) W załącznikach Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/111/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dział

Rozdział

600
60016

801
80101

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a/ wydatki bieżące, w tym:
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a/ wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

O g ó ł e m:

Zwiększenie
w złotych

Zmniejszenie
w złotych
403,00
403,00
403,00
403,00

403,00
403,00
403,00
403,00

------------------------------------------------

403,00

403,00

403,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR XIV/112/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
zpóźn. zm.) Rada Miejska w Świątnikach Górnych
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
w 2012 roku budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz

porządku publicznego mieszkańców Gminy Świątniki
Górne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 3. 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 Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR XV/138/2011
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście
Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) - Rada
Gminy Uście Gorlickie uchwala co następuje:

1) kredytów zaciąganych w 2011 roku na sfinansowanie
planowanego
deficytu
budżetu
do
kwoty
5 166 212 zł.
2) kredytów zaciąganych w 2011 roku na sfinansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty
1 563 523 zł."

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 2 729 735 zł, w tym:

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 729 735 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach planowany deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę
2 729 735 zł do wysokości 5 166 212 zł. Deficyt ten
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 166 212 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 2 729 735 zł. Przychody i rozchody po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. W związku ze zmianą wysokości zaciągniętych
kredytów w Uchwale Budżetowej Gminy Uście Gorlickie
Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. § 3 ust. 4 otrzymuje
brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) Dochody ogółem - 28 224 781, w tym:
- Dochody bieżące - 21 452 887,
- Dochody majątkowe - 6 771 894.
2) Wydatki ogółem - 33 390 993, w tym:
- Wydatki bieżące - 21 974 669,
- Wydatki majątkowe - 11 416 324.
3) Deficyt budżetu - 5 166 212.
4) Przychody budżetu - 7 421 155.
5) Rozchody budżetu - 2 254 943.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/138/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZMIANA W DOCHODACH BUDŻETU GMINY UŚCIE GORLICKIE NA 2011 ROK
Planowane dochody na 2011 r. (w zł)
z tego:
Ogółem
bieżące
majątkowe
Zwiększenie
Zmniejszenie
Zwiększenie
Zmniejszenie
Zwiększenie
Zmniejszenie
3
4
5
6
7
8

Dział

Źródła
dochodów

1

2

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)

1 200 000
1 200 000

1 200 000
1 200 000

900

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

700 000

700 000

700 000

700 000

829 735
829 735

829 735
829 735

2 729 735

2 729 735

926

KULTURA FIZYCZNA
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach środków
europejskich (§ 6207)

OGÓŁEM ZMIANY

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/138/2011
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Rozchody Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.
2.
3.
4.

DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
DEFICYT
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
Zaciągnięte kredyty
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wolne środki
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
Spłata zaciągniętych kredytów

5.

KWOTA
28 224 781
33 390 993
5 166 212
7 421 155
5 200 000
1 529 735
691 420
2 254 943
2 254 943

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Zbigniew Ludwin
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UCHWAŁA NR XI/92/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 8 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/32/99 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zasad korzystania
z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 rok
o cmentarzach i chowaniu zmarłych(tekst jednolity
z 2011 r. Dz.U. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 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. W cenniku opłat usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Gierałtowicach stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wieprz nr VI/32/99
z dnia 11 marca 1999 r. pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. za
korzystanie z katafalkochłodni - 70 zł/dobę”

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR KI-411/544/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
znak sprawy: KI-43-041/45/11

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie paragrafu 1 ust.1 ppkt b
uchwały
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XI/67/11 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – w części
obejmującej postanowienie § 1 ust. 1 ppkt b uchwały.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia
15 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym
Sączu w dniu 22 listopada 2011 roku.
W toku badania nadzorczego przedmiotowej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby w Krakowie stwierdziło, iż
przepisem § 1 ust. 1 ppkt b uchwały, Rada Gminy Moszczenica zwolniła z podatku od nieruchomości: grunty,
budynki lub ich części, stanowiące mienie komunalne,
nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
stwierdza, że zwolnienie nie posiada charakteru przedmiotowego, lecz podmiotowy. Powyższe określenie
rodzaju nieruchomości zwalnianych z podatku, wskazuje

jednoznacznie na kategorie podmiotów – jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym Rada Gminy
Moszczenica wykroczyła poza swoje kompetencje, wyznaczone przepisem 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.), który stanowi, że
rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne
zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw. Kolegium Izby przypomina, że określanie kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje
wyłącznie w drodze ustawy, co wynika z brzmienia
art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Pogląd w sprawie braku możliwości wprowadzania przez
radę gminy zwolnień przedmiotowo-podmiotowych
wyrażony został również w wyroku z dnia 14 sierpnia 2007 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn.
akt II FSK 909/06 (niepubl.).
Ze względu na istotny charakter stwierdzonego naruszenia prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło wszcząć postępowanie
o stwierdzenie nieważności uchwały, w części obejmującej kwestionowane postanowienie. Jednocześnie
zawiadomiono Gminę o terminie posiedzenia Kolegium
Izby, na którym rozpatrywana będzie ponownie sprawa
przedmiotowej uchwały.
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W odpowiedzi, pismem Nr PF.3123.1.49.2011 z dnia
12 grudnia 2011 roku, Wójt Gminy Moszczenica nadesłał
wyjaśnienia, w których powołując się na doktrynę, podnosi, że rada gminy może wprowadzać zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania np. budynek,
grunt, budowla, lokal. Jeśli zwolnienie dotyczy tak określonego przedmiotu, to dalsze doprecyzowanie np.
przez kogo jest wykorzystywany lub jakim celom służy
nie zmienia jego charakteru; jest to zwolnienie przedmiotowe. Jako przykład zwolnienia przedmiotowego
wskazuje zwolnienie budynków mieszkalnych będących
we władaniu rencistów i emerytów. Kolegium Izby po
zapoznaniu się z wyjaśnieniami nie podzieliło poglądów
w nim wyrażonych, podtrzymując swoje stanowisko, że
określenie rodzaju nieruchomości zwalnianych w kwestionowanym zapisie, wskazuje jednoznacznie na kategorię podmiotów, które precyzyjnie, w przedstawionych
wyjaśnieniach zostały wymienione.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło, jak
w sentencji niniejszej uchwały.

Poz. 7076,7077

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Mateusz Winiarz
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UCHWAŁA NR KI-411/545/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-111/74/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/134/2011 rady Gminy Podegrodzie z dnia
28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach, w części
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/134/2011
Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach, w zakresie obejmującym zapis o treści: ”Oświadczam: że znana mi jest odpowiedzialność
karna za składanie fałszywych zeznań przewidziane
w art. 233 k.k. zgodnie, z którym składanie fałszywych
zeznań grozi karą pozbawienia wolności do lat 3” –
zamieszczony w załączniku nr 2 do uchwały ustalającym wzór informacji o gruntach w sprawie podatku
rolnego.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu
14 listopada 2011 r.

W toku czynności nadzorczych w przedmiocie wyżej
określonej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, że uchwała zawiera
zapis naruszający prawo w stopniu istotnym, co uzasadniało wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia jej
nieważności w zakwestionowanej części. Kolegium treścią swej uchwały Nr KI-411/533/11 z dnia 30 listopada 2011 r. wskazało Radzie Gminy Podegrodzie nieprawidłowość w badanej uchwale, informując jednocześnie
o terminie rozpatrywania sprawy na posiedzeniu Kolegium i o prawie uczestniczenia w nim przedstawiciela
Rady. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowienia
uchwały objętego wszczęciem postępowania pod względem zgodności z prawem, Kolegium Izby na posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2011 r. zważyło, co następuje.
Podejmując wymienioną na wstępie uchwałę, Rada
Gminy Podegrodzie ustaliła wzór deklaracji na podatek
rolny oraz wzór informacji o gruntach w sprawie podatku
rolnego – odpowiednio treścią załączników Nr 1 i Nr 2 do
uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badając uchwałę zwróciło uwagę na zamieszczony
we wzorze informacji o gruntach w sprawie podatku
rolnego ustalonym w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej uchwały, zapis o treści: ”Oświadczam: że znana mi
jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych
zeznań przewidziane w art. 233 k.k. zgodnie, z którym
składanie fałszywych zeznań grozi karą pozbawienia wolności do lat 3”. Kolegium Izby zauważa, iż art. 233 Kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności za składanie zeznania mającego służyć za dowód w sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Na
podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
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Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Wobec
powyższego należy uznać, że zobowiązanie do złożenia
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego w uchwale organu stanowiącego, będącej aktem prawa miejscowego,
pozostaje w sprzeczności z wyżej powołanym przepisem.
Podejmując uchwałę ustalającą wzory deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach, Rada Gminy Podegrodzie nie miała umocowania prawnego na podstawie art.
6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 późn. zm.) do
nałożenia obowiązku składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej w art. 233 Kodeksu
karnego, gdyż postępowanie w przedmiocie, którego
dotyczą postanowienia uchwały, nie jest prowadzone w
oparciu o Kodeks karny.

Poz. 7077,7078

W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8 a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium:
Mateusz Winiarz
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UCHWAŁA NR KI-411/546/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-111/75/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października
2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach, w części

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/135/2011
Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji
o lasach, w zakresie obejmującym zapis o treści:
”Oświadczam: że znana mi jest odpowiedzialność karna
za składanie fałszywych zeznań przewidziane w art. 233
k.k. zgodnie, z którym składanie fałszywych zeznań grozi
karą pozbawienia wolności do lat 3” – zamieszczony
w załączniku Nr 2 do uchwały ustalającym wzór informacji w sprawie podatku leśnego.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
na podatek leśny i wzoru informacji o lasach, wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 14 listopada 2011 r.

W toku czynności nadzorczych w przedmiocie wyżej
określonej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, że uchwała zawiera
zapis naruszający prawo w stopniu istotnym, co uzasadniało wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności w zakwestionowanej części. Kolegium treścią swej uchwały Nr KI-411/531/11 z dnia
30 listopada 2011 r. wskazało Radzie Gminy Podegrodzie nieprawidłowość w badanej uchwale, informując
jednocześnie o terminie rozpatrywania sprawy na posiedzeniu Kolegium i o prawie uczestniczenia w nim
przedstawiciela Rady. Po ponownym rozpatrzeniu
sprawy postanowienia uchwały objętego wszczęciem
postępowania pod względem zgodności z prawem,
Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r.
zważyło, co następuje.
Podejmując wymienioną na wstępie uchwałę, Rada
Gminy Podegrodzie ustaliła wzór deklaracji na podatek
leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku leśnego –
odpowiednio treścią załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badając uchwałę zwróciło uwagę na zamieszczony we wzorze informacji w sprawie podatku leśnego
ustalonym w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej
uchwały, zapis o treści: ”Oświadczam: że znana mi jest
odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań
przewidziane w art. 233 k.k. zgodnie, z którym składanie
fałszywych zeznań grozi karą pozbawienia wolności do
lat 3”. Kolegium Izby zauważa, iż art. 233 Kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności za składanie zeznania
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mającego służyć za dowód w sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
Na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Wobec powyższego należy uznać, że zobowiązanie
do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego
w uchwale organu stanowiącego, będącej aktem prawa
miejscowego, pozostaje w sprzeczności z wyżej powołanym przepisem. Podejmując uchwałę ustalającą wzory
deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach, Rada
Gminy Podegrodzie nie miała umocowania prawnego
na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682
z późn. zm.) do nałożenia obowiązku składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej
w art. 233 Kodeksu karnego, gdyż postępowanie w
przedmiocie, którego dotyczą postanowienia uchwały,
nie jest prowadzone w oparciu o Kodeks karny.

Poz. 7078,7079

W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8 a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium:
Mateusz Winiarz
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UCHWAŁA NR KI-411/547/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-111/76/11

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października
2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/136/2011
Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w zakresie obejmującym zapis o treści: ”Oświadczam: że znana mi jest odpowiedzialność karna za
składanie fałszywych zeznań przewidziane w art. 233
k.k. zgodnie, z którym składanie fałszywych zeznań
grozi karą pozbawienia wolności do lat 3” – zamieszczony w załączniku Nr 2 do uchwały ustalającym wzór
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości i wzoru informacji

w sprawie podatku od nieruchomości, wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu
Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 14 listopada 2011 r.
W toku czynności nadzorczych w przedmiocie wyżej
określonej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, że uchwała zawiera
zapis naruszający prawo w stopniu istotnym, co uzasadniało wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności w zakwestionowanej części. Kolegium treścią swej uchwały Nr KI-411/531/11 z dnia
30 listopada 2011 r. wskazało Radzie Gminy Podegrodzie nieprawidłowość w badanej uchwale, informując
jednocześnie o terminie rozpatrywania sprawy na posiedzeniu Kolegium i o prawie uczestniczenia w nim
przedstawiciela Rady. Po ponownym rozpatrzeniu
sprawy postanowienia uchwały objętego wszczęciem
postępowania pod względem zgodności z prawem,
Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r.
zważyło, co następuje.
Podejmując wymienioną na wstępie uchwałę, Rada
Gminy Podegrodzie ustaliła wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości oraz wzór informacji w sprawie podatku nieruchomości – odpowiednio treścią załączników
Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badając uchwałę zwróciło uwagę na zamieszczony
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we wzorze informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych ustalonym w załączniku Nr 2 do wyżej
wymienionej uchwały, zapis o treści: ”Oświadczam: że
znana mi jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań przewidziane w art. 233 k.k. zgodnie,
z którym składanie fałszywych zeznań grozi karą pozbawienia wolności do lat 3”. Kolegium Izby zauważa, iż art.
233 Kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności za składanie zeznania mającego służyć za dowód w sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy. Na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę. Wobec powyższego należy uznać, że zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego
w uchwale organu stanowiącego, będącej aktem prawa
miejscowego, pozostaje w sprzeczności z wyżej powołanym przepisem. Podejmując uchwałę ustalającą wzory
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, Rada Gminy Podegrodzie nie miała umocowania prawnego na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613) do nałożenia obowiązku składania oświadczenia
7079

Poz. 7079

pod rygorem odpowiedzialności określonej w art. 233
Kodeksu karnego, gdyż postępowanie w przedmiocie,
którego dotyczą postanowienia uchwały, nie jest prowadzone
w oparciu o Kodeks karny.
W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8 a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium:
Mateusz Winiarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

–2–
–43927–

Poz. 7079

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 603

–3–
–43928–

Poz. 7079

• 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,
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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