DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 610

Kraków, dnia 29 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
7227
7228

7229

7230

–
–

–

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia
Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

44251

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyşurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę,
święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2012 roku

44271

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
treści Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/344/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 23 czerwca 2006.

44279

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian
uchwały budşetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia
25 stycznia 2011 roku

44280

UCHWAŁY RAD GMIN:
7231

7232

7233

7234
7235

7236

–

–

–

–
–

–

Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie
poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

44295

Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku.

44296

Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Borzęcin dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

44296

Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budşetowej na 2011 rok

44302

Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIX /117/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości

44308

Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej określenia warunków
odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie doşywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie doşywiania” w latach 2006-2013 r

44308

7237

–

Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budşetowej Gminy Gdów na 2011 rok.

44309

7238

–

Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

44317

Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko

44318

7239

–
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7244
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7248

7249

7250

–
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–
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Poz. 7227

Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 r. zmiany uchwały dotyczącej
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

44318

Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budşetowej Gminy Kościelisko na rok 2011

44322

Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do uchwały
budşetowej na rok 2011

44325

Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru
w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów

44331

Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 115/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego”
i „Deklaracji na podatek rolny”.

44331

Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 116/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku leśnego”
i „Deklaracji na podatek leśny”.

44331

Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 117/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości”
i „Deklaracji na podatek od nieruchomości”.

44332

Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy
w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.

44332

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

44336

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

44346

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budşetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

44346

7251

–

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

44349

7252

–

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

44350

INFORMACJE:
7253

7254

–

–

Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie modernizacji
operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Brzeszcze
obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.

44351

Starosty Suskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie modernizacji operatu
ewidencji gruntów, załoşenia ewidencji budynków i lokali dla obszaru poscaleniowego obrębu Łętownia połoşonego w jednostce ewidencyjnej gm.
W Jordanowie

44351
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7227
7227

UCHWAŁA NR 127/XI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjĉcia Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
Na podstawie art.12 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.) na wniosek Komisji
Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 231/XXXI/2001 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego
statutu Powiatu Nowosądeckiego z póŝniejszymi
zmianami.

§ 1. Uchwala Statut Powiatu Nowosądeckiego
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
Załącznik
do uchwały Nr 127/XI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Statut Powiatu Nowosądeckiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Statut Powiatu Nowosądeckiego określa ustrój
powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego,
organizację wewnętrzną oraz tryb prac Rady Powiatu
Nowosądeckiego, Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Klubów
Radnych.
§2
Uşyte w Statucie Powiatu Nowosądeckiego sformułowania oznaczają:
1. Rada – Radę Powiatu Nowosądeckiego;
2. Radny – Radnego Powiatu Nowosądeckiego;
3. Przewodniczący – Przewodniczącego Rady
Powiatu Nowosądeckiego;
4. Wiceprzewodniczący
–
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego;
5. Komisja – komisję Rady Powiatu Nowosądeckiego;
6. Sesja – sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego;
7. Klub – klub radnych Rady Powiatu
Nowosądeckiego;
8. Zarząd – Zarząd Powiatu Nowosądeckiego;
9. Starosta – Starostę
Nowosądeckiego,
Przewodniczącego
Zarządu
Powiatu
Nowosądeckiego;
10. Wicestarosta
–
Wicestarostę
Nowosądeckiego;
11. Członek Zarządu – Członka Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego;
12. Skarbnik – Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego;

13. Starostwo
–
Starostwo
Powiatowe
w Nowym Sączu;
14. właņciwa komórka organizacyjna Starostwa
– Kancelarię Powiatu;
15. dorĉczenie – doręczenie dokumentu przez
podmiot zobowiązany, listownie, faksem lub
drogą elektroniczną, chyba şe przepis
stanowi inaczej, a adresat wskazał pisemnie
inną formę doręczenia;
16. Ustawa – ustawę o samorządzie powiatowym;
17. Statut – Statut Powiatu Nowosądeckiego;
18. Referent uchwały - osobę odpowiedzialną za
naleşyte przedstawienie projektu uchwały
Komisjom i Radzie;
19. Projektodawca – podmiot posiadający
inicjatywę uchwałodawczą.
Rozdział II
Ustrój Powiatu
§3
Powiat Nowosądecki działa na podstawie Ustawy.
§4
1. Powiat Nowosądecki stanowi lokalną wspólnotę
samorządową tworzoną przez mieszkańców
Powiatu oraz terytorium obejmujące:
1) Gminę Chełmiec;
2) Gminę Gródek n/Dunajcem;
3) Gminę Grybów;
4) Miasto Grybów,
5) Gminę Kamionka Wielka;
6) Gminę Korzenna;
7) Gminę Krynica – Zdrój;
8) Gminę Łabowa;
9) Gminę Łącko;
10) Gminę Łososina Dolna;
11) Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna;
12) Gminę Nawojowa;
13) Miasto i Gminę Piwniczna Zdrój;
14) Gminę Podegrodzie;
15) Gminę Rytro;
16) Miasto i Gminę Stary Sącz.
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2. Granice administracyjne Powiatu określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
3. Powiat ma osobowość prawną.
4. Samodzielność
Powiatu
podlega
ochronie
sądowej.
5. Powiat działa we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność.
§5
Siedzibą organów Powiatu jest miasto Nowy Sącz.
§6
1. Organami Powiatu są:
1) Rada – organ stanowiący i kontrolny;
2) Zarząd – organ wykonawczy.
§7
Powiat Nowosądecki ma prawo do uşywania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci.
Wzór herbu, flagi, sztandaru i pieczęci stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
Herb, flaga, sztandar są symbolami Powiatu i podlegają ochronie prawnej.
§8
1. Rada przyznaje osobom zasłuşonym odznakę
honorową.
2. Wzór odznaki oraz zasady i tryb jej nadawania
i noszenia określa odrębna uchwała Rady.
§9
1. Rada moşe nadać Honorowe Obywatelstwo
Powiatu Nowosądeckiego.
2. Warunki, regulamin i sposób nadawania oraz
procedurę
honorowania
określa
odrębna
uchwała Rady.
§ 10
1. Powiat
wykonuje
zadania
publiczne
niezastrzeşone ustawami na rzecz organów
administracji państwowej i samorządowej.
2. W celu wykonywania swych zadań Powiat
współpracuje z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego,
a
takşe
z
samorządem
gospodarczym i zawodowym, z administracją
rządową
w
szczególności
z Wojewodą
Małopolskim, z Kościołami i innymi związkami
wyznaniowymi, z organizacjami pozarządowymi,
szkołami wyşszymi i jednostkami naukowo –
badawczymi,
a takşe
prowadzi
aktywną
współpracę zagraniczną.
§ 11
1. Na zasadach przewidzianych w ustawach Powiat
tworzy, zarządza i nadzoruje, przekształca i
likwiduje powiatowe jednostki organizacyjne,
zawiera umowy i porozumienia z innymi
podmiotami oraz tworzy stowarzyszenia, a takşe
w stowarzyszeniach uczestniczy.
2. Powiat nie moşe prowadzić działalności
gospodarczej
wykraczającej
poza
zadania
o charakterze uşyteczności publicznej.

Poz. 7227

§ 12
1. Działalność organów Powiatu jest jawna.
Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.
2. Jawność działania organów Powiatu obejmuje
w szczególności:
1) prawo
obywateli
do
uzyskiwania
informacji;
2) prawo wstępu na sesje Rady Powiatu
i posiedzenia jej Komisji;
3) prawo
dostępu
do
dokumentów
wynikających z wykonywania zadań
publicznych,
w
tym
protokołów
posiedzeń organów Powiatu i komisji
Rady Powiatu.
3. Kaşdy, bez potrzeby wykazywania interesu
faktycznego lub prawnego, ma prawo dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych przez organy Powiatu.
4. Udostępnianie dokumentów odbywa się na
wniosek zainteresowanego.
5. Uchwały organów Powiatu oraz protokoły
z posiedzeń udostępnia się po ich formalnym
przyjęciu.
6. Udostępnianie
dokumentów
odbywa
się
w obecności urzędnika Starostwa Powiatowego
w miejscu
zapewniającym
przeglądanie
dokumentów, sporządzanie z nich notatek
i odpisów.
7.
Obywatele
mogą
şądać
uwierzytelnienia
sporządzonych notatek słuşbowych, odpisów,
fotokopii
oraz
odbitek
kserograficznych
dokumentów.
8.
W
sytuacji,
gdy
zasada
udostępniania
dokumentów doznaje ograniczeń wynikających
z ustaw, właściwa komórka organizacyjna
Starostwa odmawia udostępnienia dokumentów
oraz podaje uzasadnienie odmowy.
9.
Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji i
Zarządu dostępne są w wewnętrznej sieci
informatycznej Starostwa oraz powszechnie
dostępnych zbiorach danych oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.
Rozdział III
Rada Powiatu Nowosądeckiego
§ 13
1. Rada działa na podstawie i w granicach
określonych przez ustawy oraz niniejszy Statut.
2. Rada uchwala roczny plan pracy.
§ 14
W skład Rady wchodzi 29 Radnych.
§ 15
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez
Przewodniczącego nie rzadziej jednak niş raz na
kwartał.
2. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze
podejmowanych uchwał wszystkie sprawy
naleşące do jej kompetencji.
§ 16
1. Rada ze swojego składu w drodze uchwały
powołuje:
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1) Komisje stałe;
2) Komisje doraŝne.
2. Komisje są organami Rady i tylko jej podlegają.
Rozdział IV
Radni
§ 17
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem
wspólnoty samorządowej Powiatu.
2. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców
w wykonywaniu mandatu.
3. Radny obowiązany jest brać czynny udział
w pracach organów, do których został wybrany
lub desygnowany.
4. Pomocy Radnemu w wykonywaniu mandatu
udziela
właściwa
komórka
organizacyjna
Starostwa.
5. Radny obowiązany jest do aktywnej pracy na
rzecz mieszkańców powiatu nowosądeckiego.
§ 18
1. Radnego obowiązuje obecność oraz czynny
udział w sesjach oraz posiedzeniach Komisji, do
których został wybrany.
2. Radny obowiązany jest do prac w co najmniej
dwóch stałych Komisjach.
3. Radny moşe być przewodniczącym nie więcej niş
jednej Komisji.
4. Obecność Radnego na sesji, Komisji lub
Podkomisji potwierdzana jest podpisem.
5. Informacje o nieusprawiedliwionych
nieobecnościach Radnych na sesji lub Komisji są
jawne.
6. O usprawiedliwieniu nieobecności Radnego na
Sesji lub Komisji decyduje Przewodniczący.
§ 19
1. Radnemu przysługuje zryczałtowana dieta za
wykonywanie mandatu oraz zwrot kosztów
podróşy w przypadku delegacji poza teren
Powiatu. Wysokość oraz zasady wypłacania diet
określa uchwała Rady.
2. Radnemu
przysługuje
prawo
zwolnienia
z obowiązku
świadczenia
pracy
na
czas
umoşliwiający udział w pracach Rady, jej Komisji
oraz Zarządu.
3. Ograniczenia
w
prowadzeniu
działalności
gospodarczej przez Radnego oraz w jego
zatrudnianiu określają ustawy.
4. Radny
zobowiązany
jest
do
składania
Przewodniczącemu pisemnych oświadczeń o
swoim stanie majątkowym i prowadzeniu
działalności gospodarczej według wzorów
i w terminach wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
5. Radny otrzymuje legitymację potwierdzającą
wykonywanie
mandatu,
wydaną
przez
Przewodniczącego. Wzór legitymacji określa
odrębna uchwała Rady.
6. W związku z wykonywaniem mandatu Radny
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje
się równieş do osób wchodzących w skład
Zarządu niebędących Radnymi.

Poz. 7227
Rozdział V
Przewodniczący Rady

§ 20
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący organizuje pracę Rady, prowadzi
jej obrady i w tym zakresie:
1) stoi na straşy praw i godności Rady;
2) zwołuje sesje;
3) przewodniczy obradom Rady;
4) przeprowadza właściwe głosowania
podczas sesji;
5) sprawuje pieczę nad spokojem i
porządkiem w czasie obrad Rady;
6) w zakresie swoich kompetencji wydaje
stosowne zarządzenia porządkowe;
7) składa oświadczenia w sprawach
będących przedmiotem prac Rady;
8) koordynuje prace Rady i jej Komisji;
9) czuwa nad terminowością prac Rady i jej
Komisji;
10) przekazuje Komisjom w zakresie ich
właściwości
sprawy,
celem
ich
zaopiniowania lub opracowania;
11) nadaje bieg inicjatywom
uchwałodawczym;
12) udziela pomocy Radnym w wykonywaniu
mandatu;
13) wydaje Radnym odpowiednie dokumenty
potwierdzające ich udział w pracach
Rady;
14) przekazuje w imieniu Rady, Zarządowi
i Staroście sprawy do opracowania lub
załatwienia;
15) usprawiedliwia nieobecność Radnych na
sesji lub Komisji;
16) koordynuje obieg dokumentów oraz
pośredniczy w wymianie korespondencji;
17) przyjmuje wnioski, pisma, dokumenty,
interpelacje i nadaje im bieg według
właściwości;
18) pośredniczy w wymianie pism i dokumentów między Radnymi, Komisjami
i Zarządem, i w tym zakresie reprezentuje
Radę.
19) przygotowuje projekt rocznego planu
pracy;
20) ustala porządek obrad;
21) podpisuje uchwały i protokoły z sesji;
22) analizuje
oświadczenia
majątkowe
Radnych.
3. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.
§ 21
1. Przewodniczący
moşe
wyznaczyć
do
wykonywania
czynności
określonych
w § 20 ust. 2 Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący
wyznacza
Wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności
określonych w § 20 ust. 2 na piśmie przed
rozpoczęciem sesji lub ustnie na sesji Rady.
Upowaşnienie dokonane na sesji odnotowuje się
w protokole obrad. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego,
zadania
Przewodniczącego
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wykonuje
Wiceprzewodniczący
najstarszy
wiekiem.
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący pełnią
dyşury
w
siedzibie
Starostwa
według
harmonogramu zamieszczonego w Biuletynie
Informacji Publicznej.

§ 22
Przewodniczący wykonuje czynności z zakresu prawa
pracy wobec Starosty związane z nawiązywaniem
i rozwiązywaniem stosunku pracy.
§ 23
Obsługę biurową i prawną Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, Komisji stałych i doraŝnych zapewnia właściwa komórka organizacyjna Starostwa.
Przewodniczący koordynuje, nadzoruje i kontroluje
wykonywanie przez nią zadań w zakresie kompetencji
określonych w § 20 ust. 2.
Rozdział VI
Komisje Rady
§ 24
1. W celu sprawnego i terminowego wykonania
swych zadań Rada powołuje Komisje stałe
określając ich skład osobowy oraz przedmiot
działania.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji
powoływany i odwoływany przez Radę.
3. Komisje mogą powoływać ze swego składu
wiceprzewodniczących
oraz
sekretarzy.
Wiceprzewodniczący Komisji wykonuje wszystkie
czynności Przewodniczącego Komisji w razie jego
nieobecności.
4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego
Komisji z pełnionej funkcji lub jego odwołania
Rada wybiera nowego Przewodniczącego Komisji
na najblişszej sesji. Do czasu powołania, funkcję
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący
Komisji.
5. Rada moşe dokonywać zmian w składach Komisji
w trakcie całej kadencji.
§ 25
1. Rada moşe powołać Komisję doraŝną do
wykonania określonych czynności.
2. Komisja doraŝna moşe być powołana na
określony czas lub do wykonania wskazanego
zadania.
3. Uchwała o powołaniu Komisji doraŝnej winna
określać:
1) skład osobowy;
2) przedmiot działania;
3) czas funkcjonowania jeşeli jest wskazany,
lub cel, który ma osiągnąć, w przypadku
powołania do wykonania wskazanego
zadania.
4. Do wyboru składu osobowego oraz wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Komisji stosuje się przepisy § 24.
5. Komisja doraŝna składa Radzie sprawozdania ze
swojej działalności po upływie czasu na jaki
została powołana lub po wykonaniu określonego
zadania, a takşe kaşdorazowo na wniosek
Przewodniczącego.
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§ 26
1. Komisje obradują na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się
w siedzibie organów Powiatu lub mieć charakter
posiedzeń wyjazdowych.
3. Komisje działają na podstawie uchwalonego
przez
siebie
i
przyjętego
przez
Radę
rocznego planu pracy oraz wykonują zadania
zlecone przez Radę lub Przewodniczącego
w ramach ich kompetencji.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie
z przyjętym przez Komisję rocznym planem
pracy, ustalonym najpóŝniej na pierwszym
posiedzeniu Komisji w roku objętym planem.
5. Przyjęty
plan
pracy
Komisja
przekazuje
Przewodniczącemu.
6. Komisja moşe w ciągu roku dokonywać zmian
i uzupełnień w planie pracy.
7. W pierwszym roku danej kadencji, Komisja
przyjmuje plan pracy na pierwszy rok w ciągu
trzech miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia.
8. Na zakończenie roku Komisja sporządza
sprawozdanie z realizacji planu pracy o swojej
działalności i składa je na ręce Przewodniczącego
do końca pierwszego kwartału roku następnego.
Sprawozdanie jest przyjmowane przez Radę.
9. Na
zakończenie
kadencji
Rady,
Komisja
sporządza sprawozdanie ze swojej działalności.
Przewodniczący
umieszcza
sprawozdanie
w porządku obrad sesji.
§ 27
Do zadań Komisji stałych w zakresie przedmiotu działalności, do których zostały powołane, naleşy
w szczególności:
1. opiniowanie projektów uchwał;
2. składanie wniosków do Starosty i Zarządu;
3. ocena informacji i sprawozdań składanych przez
Starostę, Zarząd, powiatowe jednostki
organizacyjne lub inne podmioty zobowiązane;
4. inicjowanie działań Rady w przedmiocie
działalności Komisji;
5. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych
przez Radę, Przewodniczącego lub inny
uprawniony podmiot;
7. kontrola wykonania uchwał i wniosków
dotyczących działalności Komisji.
§ 28
1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami,
a w szczególności:
1) przewodniczy posiedzeniom;
2) opracowuje projekty planów pracy
Komisji;
3) ustala terminy oraz porządek posiedzeń;
4) koordynuje przygotowanie posiedzeń;
5) zapewnia członkom Komisji otrzymanie w
odpowiednim
czasie,
naleşycie
przygotowanych materiałów;
6) wyznacza
osoby
referujące
na
posiedzeniach Komisji;
7) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
porządku podczas posiedzeń Komisji;
8) reprezentuje Komisję.
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Przewodniczący Komisji, opracowując projekt
rocznego planu pracy Komisji oraz ustalając
porządek posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski
Rady, Przewodniczącego, Starosty, Zarządu,
Klubów oraz poszczególnych Radnych.

§ 29
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący
Komisji.
2. Posiedzenia odbywają się w miejscu wskazanym
przez Przewodniczącego Komisji w doręczonym
Radnym zawiadomieniu.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji zawiera
proponowany porządek posiedzenia oraz projekty
uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Komisji.
4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia
Komisji Przewodniczący Komisji zawiadamia
członków Komisji, Starostę, Członków Zarządu
Powiatu,
Przewodniczącego
oraz
inne
zainteresowane osoby i instytucje, co najmniej 7
dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Proponowany przez Przewodniczącego Komisji
porządek posiedzenia podlega zatwierdzeniu
przez Komisję. W trakcie trwania posiedzenia
Komisja moşe dokonywać uzupełnień i zmian w
przyjętym porządku posiedzenia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący Komisji moşe skrócić termin
określony w ust. 4 do 3 dni.
7. W przypadku zwołania Komisji w trybie
określonym w ust. 6, członkowie Komisji
powiadamiani są o nim drogą telefoniczną lub
e-mail za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Osoba informująca w imieniu Przewodniczącego
Komisji o terminie posiedzenia sporządza notatkę
słuşbową z odbytych rozmów telefonicznych.
§ 30
1. W posiedzeniu Komisji z prawem głosowania
uczestniczą tylko Radni członkowie Komisji.
2. W posiedzeniu Komisji z prawem zabierania
głosu uczestniczą Radni, członkowie Zarządu,
Skarbnik, Sekretarz.
3. Przewodniczący Komisji moşe wystosować
zaproszenia imienne do osób, których obecność
jest uzasadniona ze względu na przedmiot
rozpatrywanej sprawy.
4. Ponadto w posiedzeniach Komisji moşe
uczestniczyć kaşdy na zasadach określonych
przez Przewodniczącego.
§ 31
1. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać
posiedzenia Komisji w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia pisemnego wniosku przez Starostę,
Przewodniczącego lub 3 członków Komisji.
2. Do wniosku o zwołanie posiedzenia w trybie
określonym w ust. 1 wnioskodawca musi
dołączyć proponowany porządek posiedzenia.
§ 32
1. Posiedzenia Komisji są jawne, ograniczenia
jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
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Posiedzenia Komisji są waşne, jeşeli uczestniczy
w nich co najmniej połowa ogólnej liczby
członków Komisji.
Opinie, wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia
Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym,
poprzez podniesienie ręki, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Komisji. W przypadku równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
Komisji.

§ 33
1. Przewodniczący Komisji przedstawia opinie,
wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia
podjęte przez Komisję Przewodniczącemu oraz
Staroście.
2. Starosta w ciągu 21 dni obowiązany jest udzielić
pisemnej odpowiedzi na wniosek Komisji, jeşeli
sprawa leşy w jego kompetencji. W pozostałych
przypadkach przesyła go odpowiednim organom
lub
instytucjom
jednocześnie
informując
Przewodniczącego
Komisji
o
podjętych
działaniach. Po uzyskaniu odpowiedzi Starosta
niezwłocznie
przekazuje
ją
Komisji
za
pośrednictwem Przewodniczącego.
§ 34
1. Komisje zobowiązane są do wzajemnego
informowania o sprawach będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania, poprzez:
1) wspólne posiedzenia;
2) udostępnianie posiadanych opracowań
i analiz;
3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.
2. Komisje obradujące wspólnie przyjmują opinie,
wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia,
w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki,
zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej jednej trzeciej liczby członków kaşdej
z uczestniczących w posiedzeniu Komisji.
3. Wspólne
posiedzenie
Komisji
prowadzi
Przewodniczący Komisji inicjującej lub wskazany
przez niego Przewodniczący innej Komisji.
4. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji
podpisuje Przewodniczący Komisji prowadzący
posiedzenie.
§ 35
1. Komisja moşe ze swojego składu powoływać
podkomisję, określając jej skład, zakres działania
oraz czas na jaki została powołana lub zadanie,
jakie ma wykonać. Komisja ta wskazuje jej
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczącego.
Podkomisja ulega rozwiązaniu po upływie
wskazanego czasu lub wykonaniu wskazanego
zadania.
2. W skład Podkomisji wchodzi nie mniej niş 3
członków Komisji.
3. O powołaniu Podkomisji, Przewodniczący Komisji
informuje pisemnie Przewodniczącego oraz
Starostę.
§ 36
1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół
w formie pisemnej, który zawiera:
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1)
2)

2.

3.

4.
5.
6.
7.

datę i miejsce posiedzenia;
wskazanie Przewodniczącego Komisji lub
Wiceprzewodniczącego
prowadzącego
posiedzenie;
3) porządek obrad;
4) stwierdzenie, şe Komisja władna jest do
podejmowania rozstrzygnięć;
5) podjęte przez Komisję opinie, wnioski,
stanowiska i inne rozstrzygnięcia;
6) wniesione przez Komisję poprawki do
projektów uchwał;
7) wyniki głosowań;
8) zdania odrębne Radnych, jeşeli zostały
zgłoszone;
9) podpis Przewodniczącego oraz imię
i nazwisko
osoby
sporządzającej
protokół.
Do protokołu z posiedzenia Komisji dołącza się:
1) zawiadomienie o terminie i miejscu
posiedzenia;
2) porządek obrad;
3) projekty uchwał oraz inne materiały
ŝródłowe;
4) zaproszenia dla osób i instytucji;
5) podpisaną listę obecności;
6) inne
dokumenty
dotyczące
spraw
rozpatrywanych przez Komisję.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji lub
Radnego - członka Komisji umieszcza się
w protokole zacytowaną wypowiedŝ osoby
zaproszonej.
Kaşdy członek Komisji ma prawo wnieść uwagi
do protokołu przed jego przyjęciem przez
Komisję.
Protokół z posiedzenia Komisji przyjmuje się na
kolejnym posiedzeniu.
Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji lub
Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie.
Protokół
stanowi
urzędowe
stwierdzenie
przebiegu posiedzenia.

§ 37
1. Komisje, do których skierowany został projekt
uchwały, przedstawiają Radzie stanowisko o tym
projekcie.
2. W stanowisku Komisje przedstawiają wniosek o:
1) przyjęcie projektu bez poprawek,
2) przyjęcie
projektu
z
określonymi
poprawkami,
3) odrzucenie projektu.
3. Pisemne wnioski i propozycje poprawek
odrzucone przez Komisje zamieszcza się
w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości na
şądanie wnioskodawcy.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§ 38
1. Rada kontroluje działalność Zarządu oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym
celu powołuje Komisję Rewizyjną w liczbie 5
osób.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni,
w tym przedstawiciele wszystkich Klubów.
Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie moşna
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łączyć z funkcjami Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu.

§ 39
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na
podstawie rocznego planu kontroli, przyjętego
przez Radę lub na zlecenie Rady.
2. Roczny plan kontroli powinien obejmować co
najmniej przedmiot, podmiot i termin kontroli.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia roczny plan
kontroli Radzie do dnia 15 grudnia roku
poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
4. Na zlecenie Rady Komisja Rewizyjna moşe
przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie
nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
5. Do określenia trybu prac Komisji Rewizyjnej oraz
określenia jej zadań stosuje się odpowiednio
przepisy § 26-37.
§ 40
1. Komisja
Rewizyjna
kontroluje
działalność
Zarządu
oraz
powiatowych
jednostek
organizacyjnych pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości.
2. Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową
Powiatu, w tym wykonanie budşetu.
3. Komisja Rewizyjna współpracuje z innymi
Komisjami Rady w rozpatrywaniu skarg na
działalność Zarządu, Starosty oraz kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz
przygotowuje projekty uchwał Rady w sprawach
skarg i wniosków.
4. Komisja Rewizyjna moşe korzystać z pomocy
biegłych i ekspertów w danej dziedzinie
powołanych po wcześniejszym wyraşeniu zgody
przez Radę.
§ 41
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1. kompleksowe – obejmujące całość lub
znaczną część działalności kontrolowanej
jednostki;
2. problemowe
–
obejmujące
wybrane
zagadnienia lub zagadnienia stanowiące
fragment
działalności
kontrolowanej
jednostki;
3. sprawdzające – obejmujące wykonanie
zaleceń pokontrolnych.
4. nadzwyczajne – zlecane przez Radę.
§ 42
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
w pełnym składzie lub przez zespoły kontrolujące
powoływane przez Komisję Rewizyjną, w skład
których wchodzi co najmniej trzech członków
Komisji.
2. Komisja Rewizyjna powołuje zespoły kontrolne
w drodze głosowania.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia
Starostę i kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych o terminie kontroli, jej rodzaju
oraz składzie zespołu kontrolującego.
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Starosta, Zarząd w tym poszczególni jego
członkowie, a takşe w zakresie swej działalności
dyrektorzy komórek organizacyjnych Starostwa
i kierownicy
powiatowych
jednostek
organizacyjnych,
są
zobowiązani
udzielać
wszelkich informacji oraz udostępniać materiały i
dokumenty
wymagane
do
prac
Komisji
Rewizyjnej lub zespołu kontrolującego, chyba şe
przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Komisja Rewizyjna nie moşe ingerować
w toczące się postępowanie w indywidualnej
sprawie, rozstrzyganej w drodze decyzji
administracyjnej.
6. Kontrole przeprowadza się na podstawie
pisemnego upowaşnienia wydanego przez
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej.
Upowaşnienie określa kontrolowaną jednostkę,
zakres przeprowadzanej kontroli, czas jej
przeprowadzenia,
osoby
upowaşnione
do przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczonego
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
kierownika zespołu kontrolującego.
7. Kontrolujący
są
zobowiązani,
przed
przystąpieniem do kontroli, okazać kierownikowi
kontrolowanej jednostki upowaşnienie, o którym
mowa w ust. 6 oraz dokumenty stwierdzające
toşsamość.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej
na 14 dni przed przeprowadzeniem kontroli
zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie
kontroli.
9. W przypadku kontroli podejmowanych w trybie
określonym w § 41 pkt. 4 termin zawiadomienia
kierownika o zakresie i terminie kontroli wynosi
nie mniej niş 3 dni.
10. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu
z udziału w kontroli jeşeli przedmiot kontroli
moşe dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego
małşonka, krewnych lub powinowatych bez
względu na stopień pokrewieństwa.
11. Członek Komisji moşe być równieş wyłączony
z udziału w kontroli, jeşeli zachodzą okoliczności
mogące wywołać wątpliwości co do jego
bezstronności.
12. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli
rozstrzyga
Komisja
Rewizyjna
w drodze
głosowania.
§ 43
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się
w sposób umoşliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie
stanu
faktycznego
oraz
ocenę
kontrolowanej działalności.
2. Stan faktyczny ustalany jest na podstawie
dowodów
zebranych
w
toku
kontroli,
a w szczególności:
1) dokumentów;
2) dokumentacji fotograficznej;
3) opinii biegłych;
4) pisemnych wyjaśnień i oświadczeń
składanych przez osoby kontrolowane.
§ 44
1. Kierownik
kontrolowanej
jednostki
jest
zobowiązany
do
zapewnienia
warunków
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i środków
niezbędnych
do
prawidłowego
przeprowadzenia
kontroli,
jak
równieş
pomocnych i w przeprowadzeniu kontroli
i ułatwiających jej przeprowadzenie.
Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany
jest przedkładać na şądanie kontrolujących,
dokumenty
i
materiały
niezbędne
do
przeprowadzenia kontroli, jak równieş dokumenty
i materiały ułatwiające jej przeprowadzenie.
Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany
jest ponadto do udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień oraz zapewnienia kontrolującym
wstępu
do
obiektów
i pomieszczeń
w kontrolowanej jednostce.
Obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki
mogą być wykonywane za pośrednictwem
podległych mu pracowników.

§ 45
1. Komisja Rewizyjna lub zespół kontrolny
sporządza
niezwłocznie
po przeprowadzonej
kontroli – nie póŝniej jednak niş w ciągu 14 dni od
jej zakończenia – protokół pokontrolny.
2. Kierownik
kontrolowanej
jednostki,
który
odmawia podpisania protokołu, jest zobowiązany
w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu,
złoşyć pisemne wyjaśnienie dotyczące odmowy
podpisania. W razie odmowy podpisania
protokołu i odmowy złoşenia wyjaśnień, fakt ten
odnotowuje się w protokole pokontrolnym.
3. Pisemna
odmowa
podpisania
protokołu
pokontrolnego wraz z uzasadnieniem jest
przekazywana
Przewodniczącemu
Komisji
Rewizyjnej i stanowi załącznik do protokołu
pokontrolnego.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie
7 dni
od
daty
otrzymania
wystąpienia
pokontrolnego, moşe odwołać się do Rady.
Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
§ 46
1. Protokół pokontrolny sporządzony przez Komisję
Rewizyjną powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej i jej
adres;
2) imiona i nazwiska kontrolujących;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności
kontrolnych;
4) określenie zakresu kontroli;
5) imię i nazwisko kierownika jednostki
kontrolowanej,
osób
udzielających
informacji
oraz
innych
osób,
w przypadku, gdy jest to niezbędne
z uwagi na charakter przeprowadzonej
kontroli;
6) opis stanu faktycznego;
7) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,
a w szczególności zaistniałych nieprawidłowości
z uwzględnieniem ich
przyczyn i ewentualnych skutków;
8) wnioski i zalecenia pokontrolne;
9) zdania odrębne członków Komisji, jeşeli
zostały zgłoszone;
10) wyszczególnienie załączników;
11) informację o pouczeniu kierownika
jednostki kontrolowanej o moşliwości
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zgłoszenia uwag do wyników kontroli i
treści protokołu pokontrolnego, przed
jego podpisaniem;
12) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego
protokołu
oraz
o
jego
rozdzielniku;
13) podpisy osób kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
przez niego upowaşnionej.
Protokół
pokontrolny
przekazywany
jest
Staroście i Przewodniczącemu, który moşe
zarządzić przekazanie go Radnym.

§ 47
1. Komisja
Rewizyjna
kieruje
do
Zarządu
wystąpienie pokontrolne, zawierające uwagi
i wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości
oraz wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
2. Zarząd jest zobowiązany w wyznaczonym
terminie
zawiadomić
Komisję
o sposobie
wykorzystania uwag oraz o stopniu realizacji
wniosków pokontrolnych.
3.
§ 48
1. Komisja Rewizyjna z przeprowadzonych w trybie
§ 39 ust. 1 kontroli sporządza sprawozdanie
i przekazuje je Przewodniczącemu.
2. Przewodniczący przekazuje sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej pozostałym Radnym.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej powinno
zawierać:
1) zwięzły opis wyników kontroli ze
wskazaniem nieprawidłowości;
2) wnioski
zmierzające
do
usunięcia
nieprawidłowości;
3) podpis Przewodniczącego Komisji.
§ 49
Komisja corocznie składa sprawozdanie ze swojej
działalności, nie póŝniej jednak niş do końca pierwszego kwartału, za rok ubiegły oraz kaşdorazowo na
şądanie Rady.
Rozdział VIII
Kluby Radnych
§ 50
Radni mają prawo do zrzeszania się w Klubach w celu
wyraşania na forum Rady wspólnego stanowiska,
przedstawiania propozycji i wniosków, wyraşania
swoich poglądów oraz w celu współpracy z organizacjami i partiami politycznymi.
§ 51
1. Klub moşe utworzyć co najmniej 3 Radnych,
którzy przystąpienie do Klubu zgłosili na piśmie.
2. O powstaniu Klubu, jego Przewodniczący
informuje Przewodniczącego na piśmie, podając
nazwę Klubu, liczbę członków, ich imiona i
nazwiska oraz władze reprezentujące Klub.
3. O fakcie powstania Klubu, Przewodniczący
informuje Radnych na najblişszej sesji Rady.
4. Władze Klubu mają obowiązek informować
Przewodniczącego
o
zmianach
w składzie
osobowym. O zaistniałych zmianach w składach
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Klubów, Przewodniczący informuje Radnych na
najblişszej sesji Rady.
Obnişenie liczebności Klubu ponişej liczby
wskazanej
w
ust.
1
powoduje
jego
samorozwiązanie, o fakcie samorozwiązania
Przewodniczący informuje Radnych na najblişszej
sesji Rady.
Radny moşe być członkiem tylko jednego Klubu.

§ 52
1. Klub jest reprezentowany przez Przewodniczącego Klubu, Wiceprzewodniczącego Klubu
lub innego członka Klubu, upowaşnionego przez
Przewodniczącego Klubu.
2. Klub działa na podstawie własnego regulaminu.
3. Obsługę Klubu zapewnia właściwa komórka
organizacyjna Starostwa.
§ 53
Kluby mają prawo do:
1. inicjatywy uchwałodawczej;
2. opiniowania projektów uchwał, rezolucji,
apeli i deklaracji oraz innych dokumentów
przygotowanych w toku prac Rady i jej
Komisji;
3. wyraşania opinii na sesjach i posiedzeniach
Komisji;
4. wnoszenia interpelacji i składania wniosków;
5. informowania opinii publicznej o stanowisku
Klubu w rozpatrywanych przez Radę
sprawach.
Rozdział IX
Postĉpowanie uchwałodawcze
§ 54
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Zarządowi;
2) Staroście;
3) Przewodniczącemu w zakresie
nizacji pracy Rady;
4) Klubom;
5) Komisjom;
6) Radnym w liczbie co najmniej 3.

orga-

§ 55
Projekt uchwały składa się w formie pisemnej na ręce
Przewodniczącego. Projektodawca zobowiązany jest
wskazać Referenta uchwały.
§ 56
1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) nazwę projektu uchwały;
2) podstawę prawną;
3) merytoryczną treść uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za
wykonanie uchwały;
5) określenie
czy
uchwała
podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego;
6) określenie terminu wejścia w şycie
uchwały;
7) opinię prawną, a w przypadku uchwał
rodzących skutki finansowe podpis
Skarbnika.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
2.

3.
4.
5.
6.

– 44259 –

Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie,
które powinno:
1) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia
uchwały;
2) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana;
3) wykazywać
róşnicę
pomiędzy
dotychczasowym
a
projektowanym
stanem prawnym;
4) przedstawić
przewidywane
skutki
społeczne,
gospodarcze,
finansowe
i prawne;
5) wskazywać ŝródła finansowania, jeşeli
projekt uchwały pociąga za sobą
obciąşenia budşetu.
Przewodniczący zwraca Projektodawcy projekt
uchwały, jeşeli nie odpowiada on wymogom
formalnym określonym w ust. 1 i ust. 2.
Projekty wniesione przez podmioty wymienione
w § 54 pkt 2 – 6 wymagają opinii Zarządu.
Projekty wniesione przez podmioty wymienione
w § 54 pkt 1 - 4 i 6 wymagają opinii właściwej
Komisji.
Projektodawcy wymienieni w § 54 pkt 3 – 6, przy
tworzeniu projektu uchwały mają zapewnioną
obsługę prawną i administracyjno - biurową.

§ 57
Projekt uchwały powinien być przedłoşony Przewodniczącemu w terminie 7 dni przed sesją.
§ 58
Termin o którym mowa w § 57 uwaşa się za zachowany, jeşeli w terminie 7 dni przed sesją, kaşdy
z Radnych popierających projekt uchwały, w liczbie
co najmniej takiej o jakiej mowa w § 54 pkt 6, prześle na adres e-mail Przewodniczącego projekt tej
uchwały. Radny popierający projekt jest wymieniony
z imienia i nazwiska.
§ 59
Projektodawca moşe wycofać wniesiony przez siebie
projekt, aş do otwarcia sesji lub wnieść do niego
autopoprawki, aş do uchwalenia uchwały.
§ 60
Przewodniczący zarządza doręczenie Radnym projektów uchwał.
§ 61
1. Przewodniczący nadaje bieg uchwałodawczy
projektom uchwał najpóŝniej w ciągu 3 dni od
daty otrzymania, albo kieruje projekt do Komisji
zgodnie z ust. 3, albo zwraca projekt
Projektodawcy zgodnie z ust. 2.
2. Projekty uchwał nie spełniające wymogów
formalnych,
Przewodniczący
zwraca
Projektodawcy, załączając pisemne uzasadnienie
i wskazanie braków oraz wzywając pisemnie do
uzupełnienia braków w ciągu 3 dni, pod rygorem
odrzucenia projektu. Po kaşdym uzupełnieniu
bieg 3 dniowego terminu rozpoczyna się od
nowa.
3. Projekty uchwał spełniające wymogi formalne,
Przewodniczący kieruje do właściwych merytorycznie Komisji.
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Komisje, do których skierowany został projekt,
mogą obradować nad nim wspólnie. Komisje
mogą zwrócić się do innych Komisji z pisemnym
wnioskiem o wyraşenie opinii do projektu lub
jego części.
Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisje
mogą powoływać podkomisje.
Podkomisja
przedstawia
Komisji
pisemne
stanowisko o rozpatrzonym projekcie.
Przy rozpatrywaniu projektów uchwał, Komisje
biorą pod uwagę opinie przedstawione przez inne
Komisje
oraz
Radnych.
Komisje
mogą
wysłuchiwać takşe opinii ekspertów zaproszonych przez Komisje.

§ 62
1. Komisje, do których został skierowany projekt
uchwały, przedstawiają wspólne lub odrębne
stanowisko o tym projekcie.
2. W posiedzeniu zobowiązany jest brać udział
Projektodawca albo reprezentant Projektodawców lub upowaşniona przez niego osoba
odpowiedzialna za naleşyte przedstawienie
projektu uchwały Komisjom i Radzie.
§ 63
1. Projekt z oznaczonym numerem druku kierowany
jest na sesję.
2. Projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany
przez właściwe Komisje i Zarząd w terminie
poprzedzającym Sesję Rady.
3. Nie przedłoşenie w terminie, o którym mowa w
ust. 2 opinii przez Zarząd lub Komisje, nie
wstrzymuje rozpatrzenia projektu na sesji, chyba
şe Rada postanowi inaczej.
§ 64
1. Procedowanie projektu uchwały odbywa się na
sesji.
2. Podjęcie projektu uchwały na sesji obejmuje:
1) wprowadzenie Projektodawcy;
2) prezentację
stanowisk
właściwych
Komisji, Zarządu lub Klubów;
3) dyskusję nad projektem;
4) zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji
poprawek;
5) składanie przez Referenta uchwały
stosownych
wyjaśnień,
udzielanie
odpowiedzi na postawione pytania,
ustosunkowanie się do podniesionych
kwestii, wyraşonych wątpliwości i
poczynionych
zastrzeşeń
przez
uczestników dyskusji, ustosunkowanie
się do zgłoszonych poprawek;
6) głosowanie nad projektem uchwały.
3. Prawo
zgłaszania
poprawek
przysługuje
Radnemu, Zarządowi, Komisjom, Klubom.
§ 65
1. Porządek głosowania nad projektem jest
następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie
projektu w całości, jeşeli wniosek taki
został postawiony;
2) głosowanie
poprawek
do
poszczególnych części składowych, jeşeli
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poprawki zostały zgłoszone; przy czym w
pierwszej
kolejności
głosuje
się
poprawki,
których
przyjęcie
bądŝ
odrzucenie
rozstrzyga
o
innych
poprawkach;
3) głosowanie
projektu
w
całości
w brzmieniu
obejmującym
przegłosowane poprawki.
Przewodniczący moşe z własnej inicjatywy
odroczyć głosowanie nad całością projektu
uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą
sprzeczności
pomiędzy
poszczególnymi
przepisami.
Rada moşe postanowić o poddanie projektu
uchwały pod głosowanie w całości, łącznie
z poprawkami, jeşeli nie zgłoszono w tym
zakresie sprzeciwu.

§ 66
Rada podejmuje z zachowaniem wymogów formalno
- prawnych dla uchwał:
1. rezolucje – zawierające wezwanie określonej
instytucji
do
podjęcia
wskazanego
jednorazowego działania;
2. deklaracje – zawierające zobowiązanie Rady
do określonego postępowania;
3. apele
–
zawierające
wezwanie
do
określonego zachowania się, podjęcia
inicjatywy lub zadania;
4. oświadczenia – zawierające stanowisko Rady
w określonej sprawie.
§ 67
1. Uchwała powinna zawierać w szczególności:
1) nazwę projektu uchwały;
2) podstawę prawną;
3) merytoryczną treść uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za
wykonanie uchwały;
5) określenie
czy
uchwała
podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego;
6) określenie terminu wejścia w şycie
uchwały;
7) opinię prawną, a w przypadku uchwał
rodzących skutki finansowe podpis
Skarbnika.
2. Do uchwały dołącza się uzasadnienie, które
powinno:
1) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia
uchwały;
2) przedstawić
rzeczywisty
stan
w dziedzinie, która ma być unormowana;
3) wykazywać
róşnicę
pomiędzy
dotychczasowym
a
projektowanym
stanem prawnym;
4) przedstawić
przewidywane
skutki
społeczne,
gospodarcze,
finansowe
i prawne;
5) wskazywać ŝródła finansowania, jeşeli
projekt uchwały pociąga za sobą
obciąşenia budşetu.
3. Uchwały
podpisuje
Przewodniczący
lub
Wiceprzewodniczący prowadzący Sesję.
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Na numer uchwały składają się: kolejny numer
sesji (cyfry rzymskie), kolejny numer uchwały
w danej kadencji (cyfry arabskie) oraz rok
podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry danego
roku).
Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze
uchwał i przechowuje we właściwej komórce
organizacyjnej Starostwa.
Akty określone w §66 powinny zawierać
w szczególności:
1) określenie rodzaju aktu, numer, datę
i tytuł określający jego przedmiot;
2) dokładną treść;
3) określenie organów do których są
skierowane.

§ 68
1. Przewodniczący, w przypadkach określonych
przepisami ustawy, przesyła w ciągu 7 dni od
podjęcia, organom nadzoru, a następnie
zainteresowanym podmiotom tekst uchwalonej
przez Radę uchwały.
2. Uchwały publikuje się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Uchwały publikuje się na stronie internetowej
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Powiatu
Nowosądeckiego w ciągu 14 dni od dnia
podjęcia.
Rozdział X
Sesja Rady
§ 69
1. Rada obraduje na sesjach. Sesje mogą odbywać
się w siedzibie organów powiatu lub mieć
charakter sesji wyjazdowych.
2. Przewodniczący
najpóŝniej
7
dni
przed
planowaną
sesją
przekazuje
Radnym
zawiadomienie o dacie i porządku obrad;
Przewodniczący moşe równieş zawiadomić
instytucje lub osoby, których obecność uzna za
zasadną. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami
uchwał.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
termin, o którym mowa w ust. 2 moşe ulec
skróceniu do 3 dni.
4. Przewodniczący przesyła zawiadomienie oraz
materiały na sesję w formie papierowej lub
elektronicznej
według
wyboru
Radnego
dokonanego na piśmie skierowanym do
Przewodniczącego.
5. Sesje mogą mieć charakter uroczysty. Program
i przebieg sesji uroczystej Przewodniczący ustala
z Zarządem.
§ 70
W sesji obowiązkowo uczestniczy Zarząd, Skarbnik,
Sekretarz oraz Radca Prawny.
§ 71
Sesje są jawne. Jawność sesji zapewnia się w szczególności poprzez:
1. informowanie opinii publicznej o sesjach na
stronie
internetowej
powiatu
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej;
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umoşliwienie prasie, radiu i telewizji
sporządzania sprawozdań z przebiegu sesji;
umoşliwienie publiczności obserwowania
obrad Rady.

§ 72
1. Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący,
najpóŝniej 7 dni przed planowanym terminem
sesji.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad polegające na:
1) Wprowadzeniu nowego punktu obrad
mogą składać w formie pisemnej, na
ręce Przewodniczącego: Komisje, Kluby,
grupy Radnych liczące co najmniej
3 Radnych nie póŝniej niş 7 dni przed
planowanym terminem sesji;
2) wycofaniu punktu z porządku obrad oraz
zmianie kolejności mogą zgłaszać przed
rozpoczęciem
posiedzenia
w formie
pisemnej, na ręce Przewodniczącego:
Komisje, Kluby oraz grupy Radnych
liczące co najmniej 3 Radnych;
3.
Zarząd
1) Zarząd wnioski o wprowadzenie nowego
punktu do porządku obrad moşe zgłaszać
do czasu przyjęcia porządku obrad;
2) Zarząd
moşe
zgłosić
wniosek
o dokonanie zmiany porządku obrad
w trakcie trwania posiedzenia. Zmiana
w porządku obrad musi być przyjęta
bezwzględną
większością
głosów
ustawowego składu Rady.
4. Kaşdy z wniosków dotyczący wprowadzenia do
porządku obrad projektu uchwały, który wpłynął
do Przewodniczącego co najmniej 7 dni przed
planowaną sesją, Przewodniczący wprowadza do
porządku obrad obligatoryjnie.
5. Kaşdy z wniosków o zmianę porządku obrad,
który wpłynął do Przewodniczącego w terminie
krótszym niş 7 dni przed planowaną sesją,
Przewodniczący poddaje pod głosowanie na
sesji; wniosek musi zostać przyjęty bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady.
§ 73
1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka
sesję.
3. Otwarcie sesji następuje wraz z wypowiedzeniem
przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram
(kolejny
numer)
sesję
Rady
Powiatu
Nowosądeckiego”.
4. Po otwarciu Przewodniczący:
1) stwierdza na podstawie listy obecności
prawomocność obrad;
2) przedstawia projekt porządku obrad oraz
ewentualne wnioski o zmianę lub jego
uzupełnienie, przekazane przez podmioty
wymienione w § 72 ust. 2 i 3;
3) poddaje pod głosowanie ewentualne
wnioski o zmianę lub uzupełnienie
porządku obrad.
5. W porządku obrad sesji powinny znajdować się
ponadto punkty:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej
sesji;
sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu
w okresie międzysesyjnym,
interpelacje Radnych;
rozpatrzenie projektów uchwał oraz
podjęcie uchwał;
oświadczenia, wolne wnioski;
zamknięcie sesji.

§ 74
1. Przewodniczący
prowadzi
obrady
zgodnie
z przyjętym
porządkiem
obrad,
otwierając
i zamykając dyskusję nad kaşdym z punktów.
2. Prawo udzielania i odbierania głosu podczas sesji
naleşy do prowadzącego obrady.
3. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem
powagi i porządku obrad w trakcie trwania
posiedzenia.
4. Przewodniczący moşe zwrócić uwagę Radnemu,
który w wystąpieniu swoim odbiega od
przedmiotu obrad określonego w porządku
dziennym, przywołaniem Radnego "do rzeczy".
Po dwukrotnym przywołaniu Radnego "do
rzeczy"
Przewodniczący
moşe
odebrać
przemawiającemu głos.
5. Przewodniczący ma prawo przywołać Radnego
"do porządku", jeşeli zakłóca on porządek obrad.
6. Przewodniczący ma prawo przywołać Radnego "do
porządku” z zapisaniem do protokołu, jeşeli dopuścił
się on raşącego naruszenia porządku obrad.
§ 75
1. Wystąpienia Radnych w dyskusji nie mogą trwać
dłuşej niş 5 minut, z zastrzeşeniem ust. 2,
z wyjątkiem wystąpień klubowych i Komisji, które
nie mogą przekraczać 10 minut.
2. O przedłuşeniu czasu przemówienia decyduje
Przewodniczący.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie mają
zastosowania w debatach nad:
1) budşetem;
2) absolutorium;
3) strategią;
4) kaşdą inną sprawą, jeşeli tak zadecyduje
Rada, zwykłą większością głosów na
wniosek formalny zgłoszony w trybie
§ 77 ust. 1 pkt 14.
§ 76
1. W czasie rozpatrywania projektu uchwały
Przewodniczący udziela głosu w kolejności:
1) przedstawicielowi
Zarządu
lub
Projektodawcy (Referentowi);
2) przedstawicielom Klubów;
3) przedstawicielom
Komisji,
które
opiniowały projekt uchwały;
Następnie otwiera dyskusję nad projektem.
2. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały,
Przewodniczący udziela głosu według kolejności
zgłoszeń, w uzasadnionym przypadku moşe
udzielić głosu poza kolejnością.
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Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad
udziela głosu przedstawicielowi Zarządu lub
Referentowi, m.in. w celu ustosunkowania się do
zgłoszonych poprawek, a następnie zamyka
dyskusję.
Wnioski dotyczące zmiany treści projektu
uchwały,
Radny
zgłasza
na
piśmie
Przewodniczącemu.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna
procedurę głosowania. Od tej chwili do czasu
zarządzenia głosowania moşna zabierać głos tylko
w przypadkach określonych w § 77 ust. 1 oraz
zgłoszenia wniosku o przerwę przez Klub.

§ 77
1. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu
w dyskusji w sprawie zgłoszenia wniosku
formalnego dotyczącego:
1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia
posiedzenia Rady;
2) ograniczenia jawności obrad;
3) zarządzenia
głosowania
jawnego
imiennego;
4) odesłania
projektu
uchwały
do
Projektodawcy;
5) odrzucenia
projektu
w
pierwszym
czytaniu;
6) reasumpcji głosowania przez ponowne
głosowanie;
7) ponownego przeliczenia głosów;
8) sprawdzenia listy obecności;
9) głosowania bez dyskusji;
10) zamknięcia listy zgłoszonych do dyskusji;
11) przerwania dyskusji;
12) zarządzenia przerwy;
13) stwierdzenia kworum;
14) Zniesienia
ograniczenia
czasowego
przemówień Radnych w dyskusji nad
punktem obrad, o którym mowa w § 75
ust. 1.
15) Zamkniecie listy kandydatów.
2. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po
wysłuchaniu
wnioskodawcy
i ewentualnie
jednego przeciwnika wniosku.
3. Wniosków o stwierdzenie kworum nie poddaje
się pod głosowanie.
4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny,
pozostający w związku z daną sprawą nie moşe
być zgłoszony ponownie w czasie tej samej sesji.
5. Wnioski o głosowanie bez dyskusji i zamknięcie
dyskusji nie mogą dotyczyć przeprowadzenia
referendum
wojewódzkiego,
uchwały
budşetowej i zmian w budşecie, strategii
rozwoju Powiatu, programów wieloletnich,
sprawozdania z wykonania budşetu, sprawozdań
finansowych Powiatu, sprawozdań z wykonania
programów
wieloletnich,
półrocznych
sprawozdań z działalności Zarządu, udzielenia
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absolutorium, uchwalania Statutu i zmian
w Statucie,
współpracy
zagranicznej
oraz
wszystkich spraw personalnych.
6. Reasumpcji głosowania nie podlega głosowanie
jawne imienne lub tajne.
7. Reasumpcja głosowania oznacza równocześnie
uniewaşnienie poprzedniego głosowania w tej
sprawie.
8. Wniosek o reasumpcję głosowania moşe być
złoşony gdy wynik głosowania jawnego budzi
uzasadnione wątpliwości.
9. O przeprowadzeniu ponownego głosowania
Rada decyduje w formie uchwały na pisemny
wniosek co najmniej 3 Radnych.
10. Wniosek o reasumpcję moşe być złoşony tylko
na posiedzeniu, na którym odbyło się
głosowanie.
§ 78
1. Wszystkie
głosowania
Rady
są
jawne,
z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie
ręki i obliczenie głosów przez Sekretarzy
powoływanych spośród radnych w kolejności
alfabetycznej.
3. Głosowanie
jawne
imienne
odbywa
się
w następujący sposób:
1) Radni
w
porządku
alfabetycznym,
wyczytywani przez Przewodniczącego
obrad lub wskazanego przez niego
Radnego, oddają swój głos, który
wyczytujący powtarza do stenogramu;
Przewodniczący wyznacza osoby, które
protokolarnie
zapisują
stanowiska
wyraşane przez poszczególnych Radnych;
2) przy
uşyciu
kart
do
głosowania
opatrzonych imieniem i nazwiskiem
Radnego
oraz
pieczęcią
Rady
wrzucanych do przygotowanej w tym
celu urny; otwarcia urny oraz obliczenia
głosów
dokonują
Sekretarze.
Przewodniczący
odczytuje
wynik
głosowania kaşdego z Radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego imiennego
Przewodniczący ogłasza na podstawie protokołu
przedstawionego przez osoby wyznaczone do
przeprowadzenia głosowania.
§ 79
1. Głosowanie
tajne
odbywa
się
w przypadkach określonych Ustawą.

tylko

2.

Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do
głosowania opatrzonych pieczęcią Rady.

3.

Głosowanie
tajne
przeprowadza
Skrutacyjna wybrana przez Radę
Radnych.
Komisja
Skrutacyjna
Przewodniczącego Komisji.

4.

Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna
umieszcza nazwiska i imiona kandydatów
zgłaszanych na funkcję, dla obsadzenia której
zostało zarządzone głosowanie.

Komisja
spośród
wybiera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
się

w

– 44263 –

5.

Kandydatury
umieszcza
alfabetycznym.

porządku

6.

Jeşeli na karcie do głosowanie znajdują się
nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, to przy
nazwisku kaşdego z kandydatów umieszcza się
jeden pusty kwadrat.

7.

Jeşeli na karcie do głosowanie znajduje się tylko
nazwisko jednego kandydata, to po lewej stronie
umieszcza się trzy puste kwadraty: "za",
"przeciw", "wstrzymuję się".

8.

Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, şe
kaşdy
Radny
wywołany
w porządku
alfabetycznym, po odebraniu od Komisji
Skrutacyjnej karty do głosowania, dokonuje
wyboru w miejscu zapewniającym tajność
głosowania.

9.

Radny dokonuje wyboru stawiając znak "X"
w jednym
z
kwadratów
przy
nazwisku
wskazanego przez siebie kandydata albo w kratce
"za", albo w kratce "przeciw", albo w kratce
"wstrzymuję się".

10. Znak "X" winien być postawiony w taki sposób,
şe linie winny się krzyşować w polu
kwadratu.
11. Po dokonaniu wyboru Radny wrzuca kartę do
głosowania do odpowiednio zabezpieczonej urny.
12. Kart do głosowania nie moşna sporządzić więcej,
niş wynosi ustawowy skład Rady. Rozliczenie kart
sporządzonych i wydanych Komisja odnotowuje
w protokole.
13. Za niewaşny uznaje się głos, jeşeli na karcie do
głosowania postawiono znak "X" w większej
ilości kratek, niş wynika to z przedmiotu
głosowania lub nie postawiono go w şadnej.
14. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych
nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie
wpływa na waşność oddanego na niej głosu.
15. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza
wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich
ustaleniu.
16. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna
sporządza protokół, który stanowi załącznik do
protokołu z sesji wraz z kartami do głosowania.
§ 80
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza,
şe przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał
największą liczbę głosów. Głosów niewaşnych
lub wstrzymujących się nie dolicza się do şadnej
z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów
oznacza, şe przyjęty zostaje wniosek, który
uzyskał, co najmniej o 1 głos więcej od sumy
pozostałych waşnie oddanych głosów - to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.
3. Bezwzględna większość ustawowego składu
Rady oznacza liczbę całkowitą, głosów oddanych
za
wnioskiem,
przewyşszającą
połowę
ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie
najblişszą.

4.
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Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 81
1. Przebieg sesji utrwalany jest na odpowiednim
nośniku elektronicznym /zapis audio-video/.
2. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który
stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
Protokół wykłada się do wglądu we właściwej
komórce organizacyjnej Starostwa na 7 dni przed
terminem kolejnej sesji.
3. Protokół z sesji winien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz
numery uchwał;
2) stwierdzenie prawomocności uchwał;
3) ustalony porządek obrad;
4) przebieg obrad, streszczenie przemówień
i dyskusji;
5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z
poprzedniej sesji;
6) czas trwania posiedzenia;
7) inne
sprawy
wskazane
przez
Przewodniczącego do odnotowania;
8) podpisy
Przewodniczącego
i protokolanta.
4. Radny oraz kaşdy uczestnik sesji biorący udział
w dyskusji
moşe
zgłosić
zastrzeşenia
lub poprawkę do protokołu, nie póŝniej jednak
niş do chwili rozpoczęcia kolejnej sesji.
5. O uwzględnieniu zastrzeşeń lub poprawki do
protokołu
rozstrzyga
Przewodniczący,
po odsłuchaniu fragmentu z odpowiedniego
nośnika i wyjaśnień protokolanta.
6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeşeń lub
poprawek, uwaşa się za przyjęty.
7. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisem
Przewodniczący oraz protokolant.
8. Protokoły i stenogramy wraz z załącznikami oraz
odpowiednie
nośniki
ewidencjonuje
się
i przechowuje
we
właściwej
komórce
organizacyjnej Starostwa.
9. Kaşdy Radny na kolejnej sesji otrzymuje zapis
przebiegu poprzedniej sesji, o którym mowa
w ust. 1.
Rozdział XI
Interpelacje Radnych
§ 82
1. Radnym przysługuje prawo składania interpelacji.
2. Radny
składa
interpelacje
w
sprawach
związanych z:
1) wykonywaniem uchwał Rady;
2) wykonywaniem zadań przez Zarząd,
Starostwo
i
powiatowe
jednostki
organizacyjne;
3) innymi sprawami związanymi z działalnością i funkcjonowaniem Powiatu.
3. Interpelacja powinna zawierać:
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krótkie przedstawienie stanu faktycznego
będącego przedmiotem interpelacji;
2) wynikające z tego pytania, wnioski lub
postulaty.
Niewypełnienie wymogów ust. 2 nie ma wpływu na
bieg, rozpatrzenie i załatwienie interpelacji.

2.

§ 83
1. Interpelacje składane są na ręce Przewodniczącego wyłącznie w formie pisemnej.
2. Radny moşe wygłosić złoşoną interpelację na
sesji w punkcie interpelacje.
3. Przewodniczący udziela głosu w punkcie
interpelacje według kolejności zgłoszeń na liście
interpelacji.
4. Przewodniczący niezwłocznie kieruje interpelacje
według właściwości.
5. Prowadzący obrady moşe udzielić głosu
interpelowanemu, co nie zwalnia z udzielenia
odpowiedzi na piśmie.
6. Starosta udziela odpowiedzi pisemnej najdalej
w ciągu 14 dni, gdy załatwienie sprawy leşy
w kompetencji
Starosty,
Zarządu
lub
powiatowych
jednostek
organizacyjnych,
a w pozostałych przypadkach po uzyskaniu
informacji – zgodnie z zasadami określonymi
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
7. W przypadku, gdy interpelujący uzna odpowiedŝ
za niewystarczającą, moşe wnosić o ponowne
rozpatrzenie interpelacji. W razie zaistnienia
ponownie takiego faktu,
interpelacja oraz
odpowiedzi mogą stać się na wniosek Radnego
przedmiotem debaty na sesji lub przedmiotem
badania przez Komisję Rewizyjną.

4.

1)

Rozdział XII
Zarząd Powiatu
§ 84
1. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy
Starostwa
i
powiatowych
jednostek
organizacyjnych
oraz
powiatowych
osób
prawnych
2. W skład Zarządu wchodzą:
Starosta jako Przewodniczący Zarządu;
Wicestarosta;
trzech Członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani
równieş spoza składu Rady.
4. Ze Starostą oraz Wicestarostą nawiązuje się
stosunek pracy na podstawie wyboru.
5. Z członkami Zarządu nawiązuje się stosunek
pracy na podstawie wyboru w oparciu o zgodne
oświadczenia woli stron.
§ 85
1. Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa,
kieruje
bieşącymi
sprawami
Powiatu
oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

3.
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Starosta
jest
Kierownikiem
Starostwa,
zwierzchnikiem słuşbowym pracowników tego
Urzędu i kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych
oraz
zwierzchnikiem
powiatowych słuşb, inspekcji i straşy.
Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej wydaje Starosta, jeşeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Starosta
moşe
upowaşnić
Wicestarostę,
Członków Zarządu, pracowników Starostwa
oraz kierowników powiatowych samorządowych
jednostek organizacyjnych do wydawania w jego
imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3.

§ 86
1. Do zadań Starosty naleşy w szczególności:
1) wykonywanie funkcji Starosty;
2) organizowanie pracy Zarządu oraz
przewodniczenie jego posiedzeniom;
3) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
4) kierowanie Starostwem Powiatowym;
5) zatrudnianie pracowników Starostwa
Powiatowego;
6) podejmowanie czynności naleşących do
właściwości Zarządu w sprawach nie
cierpiących zwłoki, przy czym czynności
te wymagają dla swojej waşności
zatwierdzenia
na
najblişszym
posiedzeniu Zarządu Powiatu;
7) przesyłanie
do
organów
nadzoru
w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwał
podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu;
8) niezwłoczne
ogłaszanie
uchwały
budşetowej i sprawozdania z jej
wykonania;
9) występowanie z wnioskiem do Rady
Powiatu
o
wybór
Wicestarosty
i pozostałych członków Zarządu Powiatu;
10) wydawanie decyzji w indywidualnych
sprawach
z
zakresu
administracji
publicznej;
11) wykonywanie uprawnień zwierzchnika
słuşbowego
w
stosunku
do
pracowników Starostwa Powiatowego
i kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych;
12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika
słuşbowego w stosunku do kierowników
powiatowych słuşb, inspekcji i straşy.
§ 87
1. Starosta
organizuje
pracę
Zarządu,
a w szczególności:
1) ustala termin i miejsce posiedzenia;
2) zwołuje posiedzenia;
3) ustala
porządek
obrad
Zarządu
i przewodniczy jego obradom;
4) dostarcza członkom Zarządu materiały
dotyczące
projektowanych
punktów
porządku obrad;
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nadzoruje wykonywanie uchwał Zarządu;
zapewnia
obsługę
kancelaryjno
–
biurową posiedzeń Zarządu.

Starosta przewodniczy obradom Zarządu między
innymi poprzez:
1) referowanie spraw objętych porządkiem
obrad lub wyznaczenie innych członków
Zarządu do zreferowania spraw;
2) ustalenie kolejności zabierania głosu
przez uczestników dyskusji;
3) otwieranie i zamykanie dyskusji nad
poszczególnymi
punktami
porządku
obrad;
4) zarządzenie
głosowania
nad
przyjmowanymi uchwałami lub rozpatrywanymi sprawami.
Starostę
podczas
nieobecności
zastępuje
Wicestarosta.
W
przypadku
nieobecności
Starosty i Wicestarosty w pracy i niemoşności
wyznaczenia zastępstwa kolejność zastępstw
Starosty przez Członków Zarządu określa
Uchwała Zarządu.
Zarząd
w
odrębnej
uchwale
dokonuje
szczegółowego
podziału
kompetencji
dla
poszczególnych członków Zarządu. Członkowie
Zarządu koordynują, nadzorują i kontrolują
wykonywanie zadań w zakresie tych kompetencji.
Organizację i funkcjonowanie Starostwa określa
regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę
na wniosek Zarządu.

§ 88
1. Do obowiązków Wicestarosty i członków Zarządu
naleşy w szczególności:
1) przygotowanie
materiałów
na
posiedzenia Zarządu, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji;
2) udział w posiedzeniach Zarządu;
3) realizacja zadań wynikających z uchwał
Rady i Zarządu;
4) wykonywanie zadań powierzonych przez
Zarząd.
§ 89
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych
przez Starostę, nie rzadziej niş raz na dwa
tygodnie.
2. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Zarządu,
Starosta przekazuje jego członkom niezbędne
materiały, nie póŝniej niş w dniu poprzedzającym
termin posiedzenia.
3. W
uzasadnionych
przypadkach
termin
wymieniony w ust. 2 moşe ulec skróceniu.
4. Poszczególni
członkowie
Zarządu
wnioski
o zmianę porządku obrad mogą zgłaszać
do rozpoczęcia Zarządu. Wprowadzenie wniosku

5.

6.

7.

8.

9.
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przyjmuje się za zgodą Starosty lub uchwałą
Zarządu.
Starosta jest zobowiązany zwołać posiedzenie
Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków Zarządu, w terminie 7 dni od złoşenia
wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia
Zarządu
powinien
zawierać
proponowany
porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Członkowie Zarządu, Skarbnik oraz Sekretarz
zobowiązani są do brania udziału w pracach
Zarządu. Skarbnik i Sekretarz uczestniczą
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Członkowie Zarządu, których osobiście lub
bezpośrednio dotyczy rozstrzygnięcie danej
sprawy nie biorą udziału w głosowaniu.
Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta
moşe zobowiązać pracowników Starostwa,
kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych
słuşb, inspekcji i straşy.
Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać
zaproszone inne osoby w szczególności radni.

§ 90
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wszystkim
członkom
Zarządu
oraz
Skarbnikowi
i Sekretarzowi.
2. Za przygotowanie projektów uchwał Zarządu
odpowiedzialni są właściwi merytorycznie
członkowie Zarządu.
3. Szczegółowy tryb składania materiałów będących
przedmiotem posiedzeń Zarządu, określa uchwała
Zarządu.
4. Projekty uchwał, które wywołują skutki finansowe
wymagają opinii Skarbnika.
5. Projekty
uchwał,
które
wywołują
skutki
organizacyjne wymagają opinii Sekretarza.
6. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie
sprawy naleşące do jego kompetencji.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Zarządu w głosowaniu
jawnym, chyba şe przepisy ustawy stanowią
inaczej. W przypadku równej liczby głosów
decyduje
głos
Starosty
lub
osoby
go
zastępującej.
8. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie
Zarządu obecni na posiedzeniu, którzy brali udział
w podejmowaniu uchwały.
9. Decyzje wydane przez Zarząd w sprawach
z zakresu administracji publicznej podpisuje
Starosta. W decyzji wymienia się imiona
i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział
w wydaniu decyzji.
§ 91
1. Z kaşdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest
protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu
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obrad oraz ustaleń i rozstrzygnięć podjętych przez
Zarząd.
Protokół zawiera w szczególności:
1) datę oraz numer kolejny posiedzenia;
2) określenie
osoby
przewodniczącego
i uczestników posiedzenia;
3) ustalony porządek obrad;
4) informację o ewentualnej zmianie
przewodniczącego posiedzenia w toku
obrad;
5) przebieg dyskusji oraz głosowań nad
poszczególnymi
punktami
porządku
obrad;
6) nazwy podjętych uchwał;
7) określenie terminu realizacji podjętych
uchwał;
8) określenie
jednostki
organizacyjnej
odpowiedzialnej za realizację podjętych
uchwał;
9) zajęte w rozpatrywanych sprawach
stanowiska i wyraşone opinie;
10) zdania
odrębne
zgłoszone
przez
członków Zarządu w trakcie posiedzenia.
Załącznikami do protokołu są:
1) lista obecności;
2) podjęte uchwały;
3) inne dokumenty, których treść jest
istotna w związku z przebiegiem
posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje
protokolant,
Dyrektor
właściwej
komórki
organizacyjnej Starostwa, Sekretarz. Ostateczną
treść protokołu zatwierdzają uczestniczący
w posiedzeniu Członkowie Zarządu.
Członkowie Zarządu oraz inne osoby biorące
udział w posiedzeniu mogą zgłosić wniosek
o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia w ciągu
14 dni od dnia posiedzenia; w przypadku
zgłoszenia do protokołu sprostowań lub
uzupełnień o ich przyjęciu decyduje Zarząd.

§ 92
1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym
budşetu powiatu.
2. Zadania Skarbnika Powiatu jako głównego
księgowego budşetu Powiatu określają odrębne
przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty
dotyczące
czynności
prawnych
mogących
spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa
w ust. 3, Skarbnik Powiatu moşe upowaşnić inną
osobę.
§ 93
1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty sprawuje
nadzór nad wykonywaniem bieşących zadań

2.
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przez
komórki
organizacyjne
Starostwa
Powiatowego, w szczególności nad terminowym
i prawidłowym
załatwianiem
spraw,
przestrzegania
regulaminu
organizacyjnego
Starostwa Powiatowego i instrukcji kancelaryjnej.
Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną
i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń
organów Powiatu oraz wykonuje inne zadania
w ramach upowaşnień udzielonych przez Zarząd
Powiatu i Starostę.
Rozdział XIII
Jednostki organizacyjne powiatu
Powiatowe służby inspekcje i straże

§ 94
1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się
w celu wykonywania zadań Powiatu.
2. Jednostki
organizacyjne
Powiatu
tworzy,
przekształca je i likwiduje oraz wyposaşa
w majątek Rada.
3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Powiatu określają regulaminy
organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu,
chyba şe przepisy odrębne stanowią inaczej.
4. Status
prawny
pracowników
Starostwa
Powiatowego
i
jednostek
organizacyjnych
Powiatu określa odrębna ustawa.
5. Szczególne warunki lub zasady powoływania oraz
tryb zatrudniania i zwalniania kierowników
i pracowników
jednostek
organizacyjnych
Powiatu określają odrębne przepisy.
6. Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz
jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykaz
udostępnia
się
do
publicznego
wglądu
w Starostwie Powiatowym oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
7. Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
§ 95
1. Powiatową
administrację
zespoloną
w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym stanowią:
1) Starostwo Powiatowe;
2) Powiatowy
Urząd
Pracy,
będący
jednostką organizacyjną Powiatu;
3) Jednostki
organizacyjne
stanowiące
aparat
pomocniczy
kierowników
powiatowych słuşb, inspekcji i straşy.
2. Uprawnienia Starosty i Rady wobec powiatowych
słuşb, inspekcji i straşy określają odrębne
przepisy.

Rozdział XIV
Finanse Powiatu Nowosądeckiego

§ 96
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę
finansową na podstawie uchwały budşetowej.
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§ 97
1. Uchwała budşetowa składa się z:
1) budşetu Powiatu;
2) załączników.
§ 98
Zamieszczenie w budşecie Powiatu wydatków na
określone cele nie stanowi podstawy zobowiązań
wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec Powiatu.
§ 99
1. Budşet Powiatu jest uchwalany jako część
uchwały budşetowej na rok kalendarzowy, zwany
dalej "rokiem budşetowym".
2. Rada ustala tryb prac nad projektem uchwały
budşetowej, określając w szczególności:
terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budşetowej Powiatu;
wymaganą przez Radę szczegółowość projektu
budşetu Powiatu;
wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd winien przedłoşyć Radzie wraz z projektem uchwały budşetowej.
§ 100
1. Uchwałę budşetową Powiatu podejmuje się
przed rozpoczęciem roku budşetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budşetu w terminie
wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia
budşetu przez Radę, jednak nie póŝniej niş do 31
stycznia
roku
budşetowego,
podstawą
gospodarki budşetowej jest projekt budşetu
przedłoşony Radzie.
3. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa
określa ustawa o prowizorium budşetowym,
Rada moşe uchwalić prowizorium budşetowe
Powiatu
na
okres
objęty
prowizorium
budşetowym państwa.
§ 101
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia
projektów: uchwały budşetowej Powiatu oraz
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu,
a takşe inicjatywa w sprawie zmian budşetu
i wieloletniej prognozy finansowej, naleşą do
wyłącznej kompetencji Zarządu.
2. Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie, nie
póŝniej niş do 15 listopada roku poprzedzającego
rok budşetowy:
1) projekt
uchwały
budşetowej
wraz
z uzasadnieniem i materiałami indormacyjnymi określonymi przez Radę;
2) projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu wraz
z objaśnieniami przyjętych wartości.
3. Bez zgody Zarządu, Rada nie moşe wprowadzić
w projekcie uchwały budşetowej Powiatu zmian
powodujących zmniejszenie dochodów lub
zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie
deficytu budşetu Powiatu.
§ 102
Ŝródła dochodów Powiatu określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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§ 103
1. Za prawidłowe wykonanie budşetu Powiatu
odpowiada Zarząd.
2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania
zobowiązań
mających
pokrycie w ustalonych w uchwale
budşetowej
kwotach
wydatków,
w ramach upowaşnień udzielanych przez
Radę;
2) emitowania papierów wartościowych,
w ramach upowaşnień udzielanych przez
Radę;
3) dokonywania wydatków budşetowych;
4) zgłaszania propozycji zmian w budşecie
Powiatu;
5) dysponowania
rezerwami
budşetu
Powiatu;
6) blokowania
środków
budşetowych,
w przypadkach określonych ustawą.

§ 104
Zaciąganie przez Zarząd Powiatu kredytów, poşyczek
oraz emisja obligacji na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu Powiatu, na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu
Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poşyczek, kredytów i emisji papierów
wartościowych – odbywa się w granicach upowaşnień udzielonych przez Radę.
§ 105
Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się
w dyspozycji samorządu Powiatu jest jawna.
§ 106
Dyspozycja środkami pienięşnymi Powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania.
Rozdział XV
Mienie Powiatu
§ 107
Powiat dysponuje mieniem powiatu.
§ 108
1. Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa
majątkowe nabyte przez Powiat lub inne
powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi
osobami
prawnymi,
poza
Powiatem,
są
samorządowe
jednostki
organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost
taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być
tworzone na podstawie odrębnych ustaw
wyłącznie przez Powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych
podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą
mienia Powiatu nie naleşącego do innych
powiatowych osób prawnych.
§ 109
Prawa majątkowe Powiatu, nie naleşące do innych
powiatowych osób prawnych, wykonuje Zarząd.
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§ 110
1. Kierownicy
powiatowych
samorządowych
jednostek
organizacyjnych
nie
mających
osobowości prawnej działają jednoosobowo na
podstawie upowaşnienia udzielonego przez
Zarząd.
2. Do
czynności
przekraczających
zakres
upowaşnienia wymagana jest zgoda w formie
uchwały Zarządu.
§ 111
1. Oświadczenia woli w imieniu Powiatu składają
dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu
i osoba upowaşniona przez Zarząd.
2. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje
jej na pisemne polecenie Starosty, informując
równocześnie o tym Radę oraz Regionalną Izbę
Obrachunkową.
§ 112
Powiatowe osoby prawne samodzielnie decydują,
w granicach ustaw, o sposobie wykonywania naleşących do nich praw majątkowych.
§ 113
Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba şe
przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe
osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za
zobowiązania Powiatu.
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Rozdział XVI
Akty prawa miejscowego

§ 114
1. Na podstawie Ustawy
oraz na podstawie
upowaşnień udzielonych w innych ustawach
i w ich granicach Rada stanowi akty prawa
miejscowego obowiązujące na obszarze Powiatu
lub jego części.
2. Przewodniczący
podpisuje
akty
prawa
miejscowego, przyjęte przez Radę, niezwłocznie
po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Rozdział XVII
Nadzór nad działalnoņcią Powiatu
§ 115
1. Nadzór nad działalnością Powiatu sprawuje
Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Małopolski, a
w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
Obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność
Powiatu
tylko
w przypadkach
określonych
ustawami.
§ 116
Nadzór nad wykonywaniem zadań Powiatu jest
sprawowany na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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Załącznik Nr 1
do Statutu Powiatu Nowosądeckiego

Mapa Powiatu Nowosądeckiego
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Załącznik Nr 2
Do Statutu Powiatu Nowosądeckiego

Herb i Flaga Powiatu Nowosądeckiego
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Załącznik Nr 3
do Statutu Powiatu Nowosądeckiego

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleşnień w Nowym Sączu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
Dom Pomocy Społecznej w Muszynie.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach.
Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach.
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Klęczanach.
Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej.
Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu.
Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta
w Tęgoborzy.
Zespół Szkół w Złockiem.
Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
Powiatowy Młodzieşowy Dom Kultury w Starym Sączu.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starym Sączu.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju.
Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grybowie.
Internat Międzyszkolny w Starym Sączu.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR 130/XI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz
dyżurów aptek ogólnodostĉpnych w porze nocnej, w niedzielĉ, ņwiĉta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy
Zdroju, w 2012 roku
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.), w związku
z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z póŝn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów miast

i gmin z terenu powiatu nowosądeckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego
w 2012 roku, jak w załączniku nr 1 do niniejszej
Uchwały.
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§ 2. Ustala się dyşury aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy
na terenie Krynicy Zdroju w 2012 roku, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 130/XI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 130/XI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIII.88.2011
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany treņci Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXX/344/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006.
Na podstawie art.12 pkt.11 i art. 40 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póŝn. zm.) Rada Powiatu Tarnowskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowie zwanym nişej „Statutem” zmienionym uchwałą Nr V.28.2011 z dnia 11 marca 2011rok
w sprawie zmiany treści Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tarnowie stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXX/344/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział I § 1 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Powiatu Tarnowskiego, przy pomocy,
której Starosta Powiatu Tarnowskiego sprawuje
nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz
ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej
i ośrodków interwencji kryzysowej oraz realizuje
zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”
2. Rozdział II §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Centrum realizuje takşe zadania określone
w innych przepisach, przede wszystkim w Ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustawie o wspiera7229

niu rodziny i systemie pieczy
w przepisach szczególnych”

zastępczej

oraz

3. Rozdział III §3 ust 2, otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Centrum wchodzą następujące działy
i stanowiska pracy, które podlegają bezpośrednio
Dyrektorowi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dział księgowości,
dział pomocy dziecku i rodzinie,
zespół do spraw pieczy zastępczej,
stanowisko ds. pomocy stacjonarnej i mieszkań chronionych,
stanowisko
ds.
kadrowo-organizacyjnych
i szkoleń,
stanowiska ds. osób niepełnosprawnych,
stanowisko ds. osób niepełnosprawnych,
uchodŝców i repatriantów,
stanowisko ds. obsługi Centrum
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności „

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Tarnowskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tarnowie
§ 3. Uchwala wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44280 –

Poz. 7230

7230
7230

UCHWAŁA NR XIII.92.2011
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011
z dnia 25 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 12 pkt. 5) ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 211, 212,
214 pkt 1) i 2), art. 215 oraz art. 217 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) - Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala co następuje:

a) wydatki bieşące zwiększa się o 1.154.662 zł do
kwoty 113.471.595 zł
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o 912.209 zł do
kwoty 20.745.492zł
3. W § 1 ust. 7 pkt 2) dokonuje się zmian w planie
dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego –
jak w Tabeli Nr 3.

§ 1. W uchwale budşetowej Powiatu Tarnowskiego Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

4. W § 1 ust. 7 pkt. 3) dokonuje się zmian w limicie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – jak w Tabeli
Nr 4.

1. Określoną w § 1 ust. 1. uchwały budşetowej łączną
kwotę planowanych dochodów budşetu Powiatu
Tarnowskiego zwiększa się, w szczegółowości jak
w Tabeli Nr 1, o 242.453 zł do kwoty 125.419.092 zł,
z tego:

5. W § 1 ust. 8. dokonuje się zmian w planowanych
kwotach dotacji udzielanych z budşetu Powiatu
Tarnowskiego – jak w załączniku Nr 1.

a) dochody bieşące zwiększa się o 298.679 zł do
kwoty 112.821.260 zł
b) dochody majątkowe zmniejsza się o 56.226 zł do
kwoty 12.597.832 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Określoną w § 1 ust. 2 uchwały budşetowej łączną
kwotę planowanych wydatków budşetu Powiatu
Tarnowskiego zwiększa się, w szczegółowości jak
w Tabeli Nr 2, o 242.453 zł do kwoty 134.217.087 zł,
z tego:

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
TABELA Nr 1
Zmiana w planie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2011 r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4
OGÓŁEM:

w złotych:
DOCHODY:
zmniejszenie zwiększenie
5
6
1 093 501

1 335 954

z tego:

700
70005
O750

801
80130

Dochody bieşące

106 550

405 229

Dochody majątkowe

986 951

930 725

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Dochody bieşące
Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe

19 088
19 088
19 088
19 088

17 355

932 968
910 725

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

O870
6437

80146
2310

80148
O830
852
85202
O830
O970
85204
2320

853
85324

O970
854
85403
6437

900
90019

O690
921
92120
6560

– 44281 –

Dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dochody bieşące
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody bieşące
Wpływy z usług

Poz. 7230
910 725
7 502
903 223

17 355
17 355
17 355

22 243
22 243
22 243

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Dochody bieşące
Wpływy z usług
Wpływy z róşnych dochodów
Rodziny zastĉpcze
Dochody bieşące
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

378 414
364 700
364 700
358 500
6 200
13 714
13 714
13 714

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych dochodów
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków
z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych opłat
KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych

4 572
4 572
4 572
4 572
986 951
986 951
986 951
986 951

70 107
70 107
70 107
70 107
20 000
20 000
20 000
20 000

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch

Dziennik Urzędowy
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Poz. 7230
TABELA Nr 2

Zmiana w planie wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok.

Dział
1

Rozdz.
2

Wyszczególnienie
3
OGÓŁEM BUDŻET:
z tego:
WYDATKI BIEŞĄCE:
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

w złotych:
WYDATKI:
zmniejszenie zwiększenie
4
5
1 588 099

1 830 552

312 890
153 682
17 355
136 327

1 467 552
1 336 941
317 866
1 019 075

62 977
96 231

71 691
58 920

świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje na zadania bieşące
WYDATKI MAJĄTKOWE:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
dotacje majątkowe
- programy z udziałem środków UE
(w tym: finansowane ze środków UE)
O20
O2001

600
60014

60016

710
71013

750
75020

1 275 209
1 275 209

363 000
363 000
215 000

23 258
15 000
1 236 951
986 951

LEŅNICTWO
Gospodarka leņna

148 000

Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

8 000
8 000
8 000
8 000
8 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

380 000
300 000
100 000
100 000
100 000

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje majątkowe

200 000
200 000
200 000
80 000
80 000
80 000
80 000

DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

8 000
8 000
8 000
8 000
8 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:

1 200

33 100
33 100
33 100
33 100

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

75075

754
75412

801
80102

80111

80120

80130

80134

80146

80148

803
80309

852
85201
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- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

Poz. 7230
33 100
1 200
1 200
1 200
1 200

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące

21 000

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje majątkowe

11 000
11 000
11 000

21 000
10 000
10 000

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

124 586
56 495
56 495

- dotacje na zadania bieşące
Gimnazja specjalne
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Szkoły zawodowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

56 495
39 736
39 736
39 736

11 000
11 000
11 000
11 000

155 733
155 733
155 733
148 231
7 502
120 000
120 000
120 000
110 000
10 000
12 000
12 000
12 000
12 000

17 355
17 355
17 355
17 355
22 243
22 243
22 243
22 243

Szkolnictwo wyższe
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:

320 976
11 000
11 000
11 000
11 000

57 977
57 977
57 977
57 977
88 427

822 499
84 258
84 258
84 258

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

85202

85204

85218

85226

854
85403

85406

85415

900
90002

90005

921
92113

92120
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- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
- dotacje na zadania bieşące
Rodziny zastĉpcze
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Oņrodki adopcyjno-opiekuńcze
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące

Poz. 7230

83 427
83 427
83 427
83 427

5 000
5 000
5 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

1 294 928
1 236 951

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- programy z udziałem środków UE
(w tym: finansowane ze środków UE)
zakupy inwestycyjne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 236 951
1 236 951
1 236 951
986 951

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje majątkowe

47 700
32 700
32 700
32 700
32 700
15 000
15 000
15 000
15 000

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury i sztuki
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje majątkowe
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne

84 258
689 320
689 320
645 400
645 400
43 920
13 714
13 714
13 714
30 207
30 207
30 207
21 635
8 572
5 000
5 000
5 000
130 000
115 000
100 000
100 000
100 000
15 000
15 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
57 977
57 977
57 977

23 258

23 258
23 258
23 258

7 000
7 000
7 000
7 000
7 000

Dziennik Urzędowy
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926
92601
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Poz. 7230

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje majątkowe

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
TABELA Nr 3

Plan dochodów i wydatków w 2011 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego - zmiana

Dział
1

Rozdz.
2

§
3

801
80146

2310

Wyszczególnienie
4

DOCHODY:
zmniejszenie zwiększenie
5
6

OGÓŁEM:

17 355

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
Dochody bieşące
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieşące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 355
17 355

13 714

85204
2320

POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastĉpcze
Dochody bieşące
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

17 355

13 714

17 355
17 355

17 355
17 355

Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczone
852

w złotych:
WYDATKI:
zmniejszenie zwiększenie
7
8

17 355
17 355
17 355

13 714
13 714
13 714
13 714

13 714
13 714

13 714
13 714

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
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Poz. 7230
TABELA Nr 4

Zmiana w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną ņrodowiska w 2011 r.

Dział
1

Rozdz.
2

§
3

900
90019

O690

Wyszczególnienie
4

zmniejszenie
5

DOCHODY ogółem:

70 107

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za
korzystanie ze ņrodowiska
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych opłat
WYDATKI ogółem:

750
75020

801
80130

852
85202

854
85403

70 107
70 107

70 107
70 107
98 207

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
opłata certyfikatu "Zielone biuro"

28 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ryglicach

11 000
11 000
11 000
11 000
11 000

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
przy DPS w Karwodrzy
zakup energooszczędnych ŝródeł światła

39 507
39 507
39 507
39 507
39 507

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
zakupy majątkowe
- zakup kotłów c.o. wraz z osprzętem technologicznym w SOSW Zbylitowska Góra

w złotych:
zwiększenie
6

11 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

39 507
10 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych

90002

Dział
1

Rozdz.
2

– 44287 –

§
3

Wyszczególnienie
4
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
zadania powiatu związane z gospodarką
odpadami
zakup materiałów i wyposaşenia
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy
z tego:
- dotacje majątkowe
pomoc finansowa dla gminy Tarnów na
zadania majątkowe w zakresie ochrony
powietrza

90005

Poz. 7230
47 700
32 700
32 700
32 700
zmniejszenie
5

w złotych:
zwiększenie
6

32 700

20 700
12 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną ņrodowiska w 2011 r. - po zmianach

Dział
1

Rozdz.
2

§
3

Wyszczególnienie
4
OGÓŁEM:

750
75020

801
80130

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
opłata certyfikatu "Zielone biuro"
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:

DOCHODY:
5
235 117

w złotych:
WYDATKI:
6
264 373
w tym:
- z wolnych środków
za 2010 r. dotyczących
Ochrony Środowiska 27.634 zł
- ze środków własnych
Powiatu - 1.622 zł

3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
18 256
18 256
18 256
18 256
18 256

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Poz. 7230

prace urządzeniowe w parku przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie - II
etap
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ryglicach (zadanie finansowane
z wolnych środków za 2010 r. dotyczących
Ochrony Środowiska - 13.634 zł i ze środków własnych Powiatu - 1.622 zł)
852
85202

3 000

15 256

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
przy DPS w Karwodrzy
zakup energooszczędnych ŝródeł światła

65 532
65 532
15 832
15 832
15 832

5 832
10 000

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy
z tego:
zadania inwestycyjne
budowa obiektów małej architektury do
gminnego parku przy DPS w Nowodworzu
854
85403

900
90002

90004

90005

49 700
49 700
49 700
49 700

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
zakupy majątkowe
- zakup kotłów c.o. wraz z osprzętem technologicznym w SOSW Zbylitowska Góra
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
zadania powiatu związane z gospodarką
odpadami
zakup materiałów i wyposaşenia
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
zakup wyposaşenia do utrzymania zieleni
wokół budynku Starostwa
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

199 893

68 339
17 100
17 100
17 100
17 100

17 100
0
2 200
2 200
2 200
2 200

2 200
15 000
15 000
15 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

90008

90019

O690
921
92195
2460
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Poz. 7230

z tego:
- dotacje majątkowe
pomoc finansowa dla gminy Tarnów na
zadania majątkowe w zakresie ochrony
powietrza: na modernizację kotłowni przy
SP w Porębie Radlnej
Ochrona różnorodnoņci biologicznej
i krajobrazu
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
z tego:
wykonanie planu urządzenia lasu na terenie
części gminy Radłów
zakup başantów w celu introdukcji ptaków
łownych
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za
korzystanie ze ņrodowiska
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych opłat
KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
Dochody bieşące
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieşących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
w Kąśnej Dolnej - kwatera II

15 000
15 000

34 039
34 039
34 039
34 039

19 039
15 000
199 893

199 893
199 893
35 224

94 146

35 224
35 224
35 224

94 146
94 146
94 146
94 146

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
Załącznik Nr 1

Zmiana w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2011

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

1

2

3
OGÓŁEM BUDŻET:
- DOTACJE BIEŞĄCE
z tego:
dotacje celowe

w złotych:
DOTACJE:
zmniejszenie
zwiększenie
4
111 231
96 231

5
206 920
58 920
58 920

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44290 –

dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych:
- dotacje dla JST

5 000

dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

53 920

5 000

- dotacje podmiotowe
dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

96 231
96 231

- DOTACJE MAJĄTKOWE
- dotacjecelowe majątkowe (na zakupy
i zadania inwestycyjne)

15 000

148 000

15 000

148 000

dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych:
- dotacje dla JST
- dla pozostałych
jednostek

15 000

15 000

137 000

130 000
7 000

dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
600
60016

754

75412

Dział

Rozdz.

Poz. 7230

11 000

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne
gminne
dotacjecelowe majątkowe
dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych:
- dotacje dla JST

80 000

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże
pożarne
dotacje celowe bieşące
dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

21 000

dotacjecelowe majątkowe
dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

11 000

Wyszczególnienie

80 000
80 000
80 000

80 000

21 000
10 000
10 000

11 000

DOTACJE:
zmniejszenie
zwiększenie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

1
801

2

80102

80111

852
85202

85226

900

90005

921

92113

3
OŅWIATA
i WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
specjalne
- dotacje podmiotowe
(bieşące) dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
Gimnazja specjalne
- dotacje podmiotowe
(bieşące) dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

– 44291 –

4
96 231

KULTURA
i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury
i sztuki
dotacjecelowe majątkowe

5

56 495
56 495

56 495

39 736
39 736

39 736

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
dotacje celowe bieşące
dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
Oņrodki adopcyjnoopiekuńcze
dotacje celowe bieşące
dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych:
- dotacje dla JST
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu
- dotacje celowe majątkowe
dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych:
- dotacje dla JST

Poz. 7230

48 920
43 920
43 920
43 920

5 000
5 000
5 000

5 000
15 000

15 000

15 000
15 000

15 000
7 000

7 000
7 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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dotacje dla jednostek
sektora finansów
publicznych:
dotacje dla pozostałych jednostek
926
92601

Poz. 7230
7 000

7 000

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
dotacjecelowe majątkowe
- dotacje dla JST

50 000
50 000
50 000
50 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2011 - po zmianach
w złotych:
z tego:
z tego:
dotacje
dotacje dla
dla jedjednostek
nostek
Dział Rozdz.
Wyszczególnienie
DOTACJE
sektora fispoza
dla
pozostaogółem
dotacje dla
nansów
sektora
łych jednoJST
publicznych
finansów
stek
ogółem:
publicznych
1
2
3
4
5
6
7
8
___________ ____________ _________
___
OGÓŁEM BUDŻET:
DOTACJE BIEŻĄCE
OGÓŁEM
z tego:
dotacje celowe
dotacje podmiotowe
- programy
z udziałem środków
UE - dotacje celowe
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM
dotacje celowe majątkowe (na zakupy
i zadania inwestycyjne)

11 887 997

8 906 762

7 744 762

1 162 000

2 981 235

9 627 703

6 727 468

5 847 468

880 000

2 900 235

7 237 231
2 133 151
257 321

5 950 147
520 000
257 321

5 590 147

360 000
520 000

1 287 084
1 613 151

2 260 294

2 179 294

1 897 294

282 000

81 000

2 260 294

2 179 294

257 321

1 897 294

282 000

81 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
600
60014

60016

754

75405

75406

75411

75412

801
80102

80111

– 44293 –

Poz. 7230

TRANSPORT
i ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
- dotacje celowe majątkowe

1 832 294

1 832 294

1 832 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

Drogi publiczne
gminne
- dotacje celowe majątkowe

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe
Policji
- dotacje celowe bieşące (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)

499 000

318 000

8 000

160 000

160 000

160 000

65 000

65 000

65 000

- dotacje celowe majątkowe (wpłata na
Fundusz Wsparcia
Policji)
Straż graniczna
- dotacje celowe bieşące (wpłata na Fundusz Wsparcia Straşy
Granicznej)
Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej
- dotacje celowe bieşące (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straşy Poşarnej)

95 000

95 000

95 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

130 000

130 000

130 000

50 000

50 000

50 000

- dotacje celowe majątkowe (wpłata na
Fundusz Wsparcia
Państwowej Straşy
Poşarnej)
Ochotnicze straże
pożarne
- dotacje celowe bieşące

80 000

80 000

80 000

189 000

8 000

8 000

181 000

108 000

8 000

8 000

100 000

- dotacje celowe majątkowe

81 000

OŅWIATA
i WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
specjalne
- dotacje podmiotowe
(bieşące) dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Gimnazja specjalne

1 622 811

310 000

181 000

81 000

68 200

68 200

1 554 611

1 343 210

1 343 210

1 343 210

1 343 210

211 401

211 401

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

80130

851
85141

85195

852
85201

85202

85203

85204

85220

85226

853

85311

85333

– 44294 –

Poz. 7230

- dotacje podmiotowe
(bieşące) dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Szkoły zawodowe
- dotacje celowe bieşące

211 401

211 401

68 200
68 200

68 200
68 200

OCHRONA ZDROWIA
Ratownictwo medyczne
- dotacje celowe bieşące
Pozostała działalnoņć
- dotacje celowe bieşące

106 000
100 000

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000

100 000

100 000

POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczowychowawcze
- dotacje celowe bieşące
Domy pomocy społecznej
- dotacje celowe bieşące
Oņrodki wsparcia
- dotacje celowe bieşące
Rodziny zastĉpcze
- dotacje celowe bieşące
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i oņrodki
interwencji kryzysowej
- dotacje celowe bieşące
Oņrodki adopcyjnoopiekuńcze
- dotacje celowe bieşące

4 637 791
3 002 038

3 456 707
2 634 258

3 456 707
2 634 258

1 181 084
367 780

3 002 038

2 634 258

2 634 258

367 780

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
- dotacje celowe bieşące
- dotacje podmiotowe
bieşące
Powiatowe urzĉdy
pracy
- dotacje celowe bieşące

68 200
68 200

6 000
6 000

6 000

6 000
6 000

716 304

716 304

716 304

716 304

589 680
589 680

589 680
589 680

589 680
589 680

214 379
214 379

214 379
214 379

214 379
214 379

97 000

97 000

97 000

97 000

18 390

18 390

18 390

18 390

18 390

18 390

2 223 101

2 164 561

2 164 561

58 540

114 886

56 346

56 346

58 540

56 346

56 346

56 346

58 540

58 540

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
85334

– 44295 –

Poz. 7230,7231

894

894

894

894

894

894

85395

Pomoc dla repatriantów
- dotacje celowe bieşące
Pozostała działalnoņć
- programy
z udziałem środków
UE - dotacje celowe
bieşące

257 321
257 321

257 321
257 321

257 321
257 321

15 000

15 000

15 000

90005

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu
- dotacje celowe majątkowe

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

KULTURA
i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury
i sztuki
- dotacje podmiotowe
(bieşące) dla samorządowej jednostki
kultury
- dotacje celowe bieşące

902 000

902 000

150 000

752 000

752 000

752 000

520 000

520 000

520 000

125 000

125 000

125 000

- dotacje celowe majątkowe
Biblioteki
- dotacje celowe bieşące

107 000

107 000

107 000

150 000
150 000

150 000
150 000

150 000
150 000

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
- dotacje celowe majątkowe

50 000
50 000
50 000

50 000
50 000
50 000

50 000
50 000
50 000

900

921

92113

92116

926
92601

752 000

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
7230

7231
7231

UCHWAŁA NR XIV/97/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzĉcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru
podatku od osób fizycznych, od nieruchomoņci, rolnego, leņnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,

poz. 613 z póŝn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 168 z póŝn. zm.), art. 9, art. 28 § 4 i art. 47

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44296 –

§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŝn. zm), art. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z póŝn. zm.) Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje.
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-

Poz. 7231,7232,7233

tów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
w ten sposób , şe uchyla się w całości pkt 2 w § 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

7231

7232
7232

UCHWAŁA NR XIV/98/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzĉcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia
wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 5 ust. 1, 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 póŝn. zm.) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 paŝdziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P.
Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Borzęcin uchwala co następuje:

d otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m² powierzchni uşytkowej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Uchwałę nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin
z dnia 22 listopada 2011 r. w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku zmienia się w ten sposób , şe § 1, pkt 2, lit

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

7232

7233
7233

UCHWAŁA NR XIV/99/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borzĉcin dotyczącej okreņlenia wzorów formularzy do wymiaru podatku
rolnego, podatku leņnego oraz podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z póŝn. zm.), Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje;
§ 1. W uchwale Nr XXV/126/04 Rady Gminy
w Borzęcinie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie:
określenia wzorów formularzy do wymiaru podatku
rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Małop.Nr 408, poz. 4648 z 2004 r.)
dokonuje się następujących zmian:

1) W załączniku nr 5 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości w poz.1 podatek od nieruchomości
rubryka D.2 pkt.4 otrzymuje brzmienie – „związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20
m (zaliczyć 50% powierzchni), - kondygnacji
o wysokości powyşej 2,20 m”.
2) W załączniku nr 6 Deklaracja na podatek od nieruchomości:
a) w poz. D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) rubryka D.2
Powierzchnia uşytkowa budynku lub ich części
w pkt.4 otrzymuje brzmienie: „związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44297 –

do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni), - kondygnacji o wysokości powyşej 2,20 m".
b) w części informacyjnej na wstępie deklaracji
część zdania po wyrazie - termin składania:
otrzymuje brzmienie „ do 31 stycznia kaşdego
roku podatkowego lub, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądŝ wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość podatku.

Poz. 7233

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Poz. 7233
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Poz. 7233

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Poz. 7233
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44301 –

Poz. 7233

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
7233

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Poz. 7234

7234
7234

UCHWAŁA NR XIV/103/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)–Rada Gminy Borzĉcin uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 096 897,00 zł. i zwiększa się plan docho-

dów o kwotę 4 136 740,87 zł, do kwoty41 805 263,20 zł,
z czego:
1) plan dochodów bieşących zwiększa się o kwotę
39 843,87 zł, do kwoty22 862 621,80 zł.
2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę
4 096 897,00 zł i zwiększa się o kwotę 4 096 897,00 zł
do kwoty18 942 641,40 zł.- jak ponişej:

Dochody budżetu na rok 2011
DZIAŁ
600

Rozdział
60016
§0960

Rozdział
60078

§6291
§6330

DZIAŁ
756

Rozdział
75618
§0480

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

19 800,00

Drogi publiczne gminne
Dochody bieżące

19 800,00
19 800,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej

19 800,00

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Dochody majątkowe

0,00
0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 096 897,00
- 4 096 897,00

15 043,87

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

15 043,87
15 043,87

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu

15 043,87

DZIAŁ
758

RÓŻNE ROZLICZENIA

5 000,00

Rozdział
75801

Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

Dochody bieżące

5 000,00

Subwencje ogólne z budşetu państwa

5 000,00

§2920

§ 2. W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 539 398,15 zł, a zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 585 242,02 zł, do kwoty48 931 394,96 zł,
z czego:

1) plan wydatków bieşących zwiększa się o kwotę
42 543,87 zł, a zmniejsza o kwotę 18 500,00 zł do kwoty21 525 288,21 zł.
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę
4 526 898,25 zł a zwiększa o kwotę 4 542 698,25 zł. Po
zmianach plan wydatków majątkowych wynosi27 406 106,75 zł. -jak ponişej:

Wydatki budżetu na rok 2011
DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

19 800,00

Rozdział
60016

Drogi publiczne gminne

19 800,00

2. Wydatki majątkowe

19 800,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
§6050

Rozdział
60078
§6050
§6051
§6052

– 44303 –

Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

Poz. 7234
19 800,00

0,00
0,00
- 4 096 898,25
4 096 897,00
1,25

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

426 000,00

Rozdział
75023

Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

426 000,00

1. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

426 000,00
426 000,00

§6050
DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział
75412

Ochotnicze straże pożarne

§4210
§2820

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposaşenia
4. dotacje
Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 000,00

4 000,00
- 1 650,00
- 1 650,00
- 1 650,00
5 650,00

DZIAŁ 801

OŅWIATA I WYCHOWANIE

5 000,00

Rozdział
80101

Szkoły podstawowe

9 500,00

§4260
§4350
§4370
§4010
§3020

Rozdział
80110

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenie osobowe pracowników
3. Ņwiadczenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 150,00
19 150,00
19 500,00
- 250,00
-100,00
- 10 000,00
- 10 000,00
350,00
350,00

Gimnazja

- 4 500,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na Fundusz Pracy
3. Ņwiadczenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 3 000,00
- 3 000,00
- 3 000,00
- 1 500,00
- 1 500,00

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

15 043,87

Rozdział
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 043,87

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

15 043,87
15 043,87
15 043,87

§4120
§3020

§4300
DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 430 000,00

Rozdział
92109

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

- 430 000,00

4. Dotacje
Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych

- 430 000,00

§6220

- 430 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział
92601

Obiekty sportowe

§4170

Rozdział
92605
§2820

– 44304 –

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.1.1

2
2.1

2.1.1

2.2

2 000,00
2 000,00

4. Dotacje
Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie.

1.1

- 2 000,00
- 2 000,00
- 2 000,00
- 2 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe

§ 3. W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku

Lp.
1

Poz. 7234

Wyszczególnienie
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
1) dochody bieşące
§ 0480Wpływy z opłat
za wydanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii (razem)
a) wydatki bieşące
1) wydatki bieşące
jednostek budşetowych
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych
§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia
Działalność profilaktyczna w zakresie
przeciwdziałania narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)
a) wydatki bieşące
1) wydatki bieşące
jednostek budşetowych
2) dotacje
3) świadczenia na
rzecz osób fizycznych

Dział

2 000,00

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych i wydatki budşetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Rozdział

756

Dochody

Wydatki

66 996,87

75618

66 996,87

66 996,87
66 996,87
851
85153

107 920,37
500,00
500,00
500,00

500,00

500,00

500,00

85154

107 420,37
107 420,37
76 497,37

25 923,00
5 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od
alkoholu
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budşetowych
§ 4300Zakup usług
pozostałych
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, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
§ 4170Wynagrodzenia
bezosobowe
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
2) dotacje
§ 2830Dotacja celowa
z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
3) świadczenia na
rzecz osób fizycznych
§ 3110Świadczenia
społeczne

– 44305 –

Poz. 7234
65 997,37

65 997,37

65 997,37
9 000,00

9 000,00

9 000,00
30 923,00

25 923,00

25 923,00

5 000,00
5 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
2.2.4

– 44306 –

Podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 i 15 ustawy
oraz występowanie
przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego
oraz kontrola punktów
sprzedaży alkoholu
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budşetowych
§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia

Poz. 7234

1 500,00

1 500,00

1 500,00

§ 4. W Uchwale Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r.§ 2otrzymuje brzmienie jak
ponişej: W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 870 719,00,00 zł, a zwiększa się plan wydatków o kwotę 873 719,00 zł, do kwoty48 871 865,09zł,
z czego:

1) plan wydatków bieşących zwiększa się o kwotę 56
717,00 zł. a zmniejsza o kwotę 713,717,00 do kwoty21 458 008,34zł.
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę
157 002,00 zł a zwiększa o kwotę 817 002,00 zł. Po
zmianach plan wydatków majątkowych wynosi27 413 856,75zł.
3) jak ponişej:

Wydatki budżetu na rok 2011
DZIAŁ
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

157 002,00

Rozdział
01078

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych

157 002,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

157 002,00
157 002,00

§6050
DZIAŁ
400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĈ

25 000,00

Rozdział
40002

Dostarczanie wody

25 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup energii
Zakup usług remontowych

25 000,00
25 000,00
22 000,00
3 000,00

§4260
§4270
DZIAŁ
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

-157 002,00

Rozdział
60078

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych

-157 002,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

-157 002,00
-157 002,00

§6050
DZIAŁ
754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział
75404

Komendy wojewódzkie policji

§3000

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

2 000,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

DZIAŁ
801

OŅWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział
80101

Szkoły podstawowe

1 846,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1 846,00

-34 800,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4260
§4280
§4350
§4370
§4410
§4700
§4010
§4110

Rozdział
80104

§4260
§4010
§3020

Rozdział
80110

§4010
§4110
§4120
§4350
§3020
DZIAŁ
854

Rozdział
85401

§4010
§4110
§4120
§3020

Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróşe słuşbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkola
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup energii
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenie osobowe pracowników
3. Ņwiadczenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Poz. 7234
17 096,00
18 000,00
-200,00
-30,00
-100,00
-274,00
-300,00
-15 250,00
-10 000,00
-5 250,00

0,00
-67,00
600,00
600,00
-667,00
-667,00
67,00
67,00

Gimnazja

-36 646,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3. Ņwiadczenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-32 246,00
-36 496,00
-33 896,00
-2 500,00
-100,00
250,00
250,00
-400,00
-400,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

9 800,00

Ņwietlice szkolne

9 800,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
3. Ņwiadczenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 400,00
9 400,00
6 800,00
2 500,00
100,00
400,00
400,00

DZIAŁ
921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

Rozdział
92109

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

0,00

§2480

§6220

2. Dotacje
Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury
2. Wydatki majątkowe
Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ
926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-660 000,00
-660 000,00
660 000,00
660 000,00

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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1.1Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270

Zakup usług remontowych

§ 5. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budşetowej pozostają bez zmian.

1 000,00
1 000,00

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

7234

7235
7235

UCHWAŁA NR XXI/131/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /117/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŝn.
zm.) uchwala się co następuje:

f) skreśla się pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 12, pkt 13 i pkt 14
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- "2. zwolnienia, o których mowa w ust.1 pkt. 1-7
i pkt 11 nie obejmują nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",

§ 1. W §1 Uchwały Nr XIX/117/2011 Rady Gminy
Gdów z dnia 10 listopada 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.

1) w ust.1 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 11 otrzymują odpowiednio brzmienie:
a) „3) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoşarowej”,
b) „4) grunty, budynki lub ich części słuşące potrzebom komunalnym”,
c) „5) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi
oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”,
d) „7) grunty, budynki lub ich części zajęte na cele
umoşliwiające świadczenie usług transportu sanitarnego”,
e) „11) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane
na potrzeby publicznej działalności kulturalnej
i sportowej”,

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów i na tablicach
ogłoszeń w sołectwach z terenu Gminy Gdów oraz
przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku
naleşnego od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

7235
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UCHWAŁA NR XXI/130/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej okreņlenia warunków odpłatnoņci
za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objĉtym pomocą w zakresie dożywiania w ramach
programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2013 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zm.) i art. 1 ust. 2, art. 5 ust.1, art. 6 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
doşywiania”(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z póŝn.zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r.
w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie doşywiania”( Dz. U. Nr 25, poz. 186),
Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia
2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za
pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom
objętym pomocą w zakresie doşywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie doşywiania” w latach 2006-2013 r, § 3 i § 4 otrzymują odpowiednio brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44309 –

1) „§ 3 Pomoc w zakresie doşywiania moşe być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa
w §1, jeşeli dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej”.
2) „§ 4 ust.1 W przypadku gdy dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
przyznana pomoc w formie posiłku, moşe odbywać
się na zasadzie zwrotu wydatków przez osobę lub rodzinę w całości. ust. 2 Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdowie, upowaşniony do wydawania decyzji administracyjnych, moşe odstąpić od

Poz. 7236,7237

şądania zwrotu kosztów doşywiania w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności z powodów wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej lub kiedy
şądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie,
stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąşenie lub niweczyłoby skutki pomocy”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

7236
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UCHWAŁA NR XXI/127/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240
z póŝn. zm,)– Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale budşetowej Gminy Gdów na rok
2011 Nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia
30.12.2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1- zmienia się i zmniejsza planowaną kwotę
dochodów budşetu na rok 2011 o kwotę
130.972,27 zł w tym:
1) dochody bieşące zwiększa się o kwotę
721 991,43 zł
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę
852 963,70 zł
- jak w załączniku nr 1,
2. W § 2 - zmienia się oraz zmniejsza się planowane
wydatki budşetu na rok 2011 o kwotę 438.972,27 zł,
w tym:
1) wydatki
bieşące
zwiększa
się
24.452,43 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się
463 424,70 zł
- jak w załączniku nr 3,

o kwotę
o kwotę

3. W § 4 - zmniejsza się planowaną kwotę przychodów budşetu na rok 2011 o kwotę 308.000,00 zł,
w tym:
- zmniejsza się planowana kwotę przychodów
z tytułu poşyczek zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 356.000,00 zł
- zwiększa się planowana kwotę z wolnych środków o kwotę 48.000,00 zł
- jak załącznik nr 2,

4. W § 7 - zmienia się wydatki budşetu na rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - jak
załącznik nr 4.
§ 2. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Róşnica miedzy dochodami i wydatkami
stanowi planowany deficyt budşetu w kwocie
1.809.520,63 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.328.731,00 zł,
2) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust.2
pkt.6 ustawy w kwocie 480.789,63 zł
§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu
w wysokości 4.268.918,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budşetu w wysokości 2.459.398 zł:
1) PRZYCHODY 4.268.918,63 zł z tego:
a) Przychody z transz zaciągniętych kredytów
na
rynku
krajowym
w 2010
r.
–
1.076.000,00 zł
b) Przychody z planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym – 2.712.129,00 zł
c) Przychody z wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy –
480.789,63 zł
2) ROZCHODY – 2.459.398,00 zł
a) Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek
i kredytów – 2.459.398,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44310 –

Poz. 7237
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/127/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44311 –

Poz. 7237

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/127/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44312 –

Poz. 7237
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/127/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44313 –

Poz. 7237

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44314 –

Poz. 7237

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44315 –

Poz. 7237
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXI/127/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44316 –

Poz. 7237
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXI/127/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44317 –

Poz. `,7238

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciĉżarek

`

7238
7238

UCHWAŁA NR XI/90/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. Zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001
r.
o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Kościelisko uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę z sieci wodociągowej będącej własnością
Gminy Kościelisko w wysokości 2,36 zł.
2. Cena określona w ust. 1 jest ceną netto płaconą
przez odbiorców, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej wysokości.
7238

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 r.
do dnia 31 stycznia 2013 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kościelisko do
ogłoszenia Taryf w prasie lokalnej w terminie 14 dni
od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44318 –

Poz. 7239,7240
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UCHWAŁA NR XI/96/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Koņcielisko
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) oraz Statutu Gminy Kościelisko
przyjętego uchwalą Nr XXVIII/ 201/ 09 Rada Gminy
Kościelisko uchwala, co następuje:

2) W załączniku nr 2 , zawierającym Statut Sołectwa
Witów w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Wybory są waşne niezaleşnie od ilości
osób
uprawnionych,
biorących
udział
w głosowaniu.”
3) W załączniku nr ,3 zawierającym Statut Sołectwa
Dzianisz w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Wybory są waşne niezaleşnie od ilości
osób
uprawnionych,
biorących
udział
w głosowaniu.”

§ 1. Do uchwały nr XXVIII/201/09 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 27.05.2009r. w sprawie statutów
sołectw (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego nr 442 poz. 3245)
wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko.

1) W załączniku nr 1, zawierającym Statut Sołectwa
Kościelisko;
a) w § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) Rada Sołecka składająca się z 5 członków”,
b) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Wybory są waşne niezaleşnie od ilości
osób
uprawnionych,
biorących
udział
w głosowaniu.”,

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

7239
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UCHWAŁA NR XI/98/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmiany uchwały dotyczącej okreņlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego
i podatku leņnego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) – Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje:
§ 1. Do Uchwały nr X/83/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, leśnego wprowadza się następujące
zmiany:
1. W poz. D wzoru deklaracji w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały wyrazy: „Uprzedzony
o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu

Karnego oświadczam, şe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą „ zastępuje się wyrazami :
„Oświadczam, şe podane przeze mnie dane są
zgodne z prawdą (Zgodnie z art. 56 k.k.s. za podawanie organowi podatkowemu nieprawdy, albo
zatajenie prawdy grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2, albo obie kary łącznie).„
2. Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/83/11 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 10 listopada 2011 r. otrzymuje
brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44319 –

Poz. 7240
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/98/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44320 –

Poz. 7240

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44321 –

Poz. 7240

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa
7240

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44322 –

Poz. 7241
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UCHWAŁA NR XI/88/11
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Koņcielisko na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c,d ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy
Kościelisko uchwala co następuje
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu Gminy Kościelisko
na rok 2011 o kwotę 1.827.804 zł, w tym:
a) dochody majątkowe o kwotę 1.827.804 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się wydatki budşetu Gminy Kościelisko
na rok 2011 o kwotę 70.000 zł, w tym:
a) wydatki bieşące o kwotę 20.000. zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2a do niniejszej Uchwały.
3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budşetowych zmniejsza się deficyt budşetu o kwotę
1.897.804 zł i ustala się go w wysokości
2.837.218 zł.
4. Zwiększa się rozchody budşetu o kwotę 1.897.804 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budşetowych
–
6.517.331,10 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieşące –
1.024.641 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.516.264 zł
d) wydatki bieşące 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 396.324 zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej 0 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego
425.328 zł;
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 7.878.805 zł, w tym:
a) Zakup i objęcie udziałów w kwocie 200.000 zł,
b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 7.678.805 zł; z czego na wydatki inwestycyjne
na
programy
finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5.691.506 zł

§ 2. W wyniku powyşszych zmian budşet Gminy
Kościelisko na rok 2011 przedstawia się następująco:

3. Deficyt budşetu 2.837.218 zł

1. Dochody budşetowe 25.403.973,60 zł, w tym:

5. Rozchody budşetu 4.412.244 zł

1) dochody bieşące: 22.645.199,60 zł,
2) dochody majątkowe: 2.758.774,00 zł
2. Wydatki budşetowe: 28.241.191,60 zł w tym:
1) wydatki bieşące 20.362.386,60 zł w tym
a) wydatki
bieşące
jednostek
budşetowej
w kwocie łącznej– 14.999.829,60 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 8.482.498,50zł;

4. Przychody budşetu 7.249.462 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/88/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie Gminy Koņcielisko na rok 2011 w zakresie dochodów

Lp

Dz

Nazwa - treņć
Ogółem

1

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

1 827 804

0

010 Rolnictwo i łowiectwo

1 827 804

0

1 827 804

0

w tym:

dochody majątkowe
w tym

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 budşetu środków
europejskich (6207)

1 827 804

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/88/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie Gminy Koņcielisko na rok 2011 w zakresie wydatków

Lp Dz

Rozdział

Nazwa - treņć
Ogółem

1 900
90001

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie

0

70 000

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

10 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000

w tym

wydatki bieżące

10 000

w tym
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
90002

Gospodarka odpadami

10 000
10 000
10 000

w tym

wydatki bieżące
w tym

10 000
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wydatki bieşące jednostek budşetowych

10 000

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
90015

10 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

50 000

w tym:

wydatki majątkowe

50 000

w tym
inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XI/88/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zmiany w budżecie Gminy Koņcielisko na rok 2011 w zakresie wydatków majątkowych

Lp

Nazwa - treņć

Dział

Rozdział

Plan
bazowy

III.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

A.

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

1.

Rozbudowa sieci oświetlenia
ulicznego

50 000

OGÓŁEM

50 000

900

Zwiĉkszenia Zmniejszenia

50 000
90015

50 000

Plan
po zmianach

0

50 000

0

0

50 000

0

50 000

0

50 000

0

0

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/88/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 16 grudnia 2011 r.
PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŞETU W ROKU 2011

Lp

Treņć

I

DOCHODY OGÓŁEM

II

WYDATKI OGÓŁEM

III WYNIK-Deficyt
IV PRZYCHODY BUDŻETU

PLAN BAZOWY

23 576 169,60

ZWIĈKSZENIE
1 827 804,00

28 311 191,60
-4 735 022,00
7 249 462,00

ZMNIEJSZENIE

0,00

PLAN PO ZMIANACH
25 403 973,60

70 000,00

28 241 191,60

1 897 804,00

-2 837 218,00

0,00

7 249 462,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
Przychody z zaciągniętych
1. poşyczek i kredytów na
rynku krajowym
Przychody z zaciągniętych
poşyczek na finansowanie
zadań realizowanych z
2.
udziałem środków pochodzących z budşetu Unii
Europejskiej
Wolne środki, o których
4. mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
V

ROZCHODY BUDŻETU:
Spłaty otrzymanych kra1. jowych poşyczek i kredytów
Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych
2.
z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii
Europejskiej
Udzielone poşyczki i kredy3.
ty

– 44325 –

Poz. 7241,7242

2 700 000,00

2 700 000,00

3 690 000,00

3 690 000,00

859 462,00

859 462,00

2 514 440,00

1 897 804,00

1 614 440,00

900 000,00

0,00

4 412 244,00
1 614 440,00

1 827 804,00

70 000,00

2 727 804,00

70 000,00

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa
7241

7242
7242

UCHWAŁA NR XVII/124/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142
poz.1591 z 2001 r. z póŝń. zm.),art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz.1240) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia
25 paŝdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123;
z póŝn. zm.)Rada Gminy Oņwiĉcim uchwala, co nastĉpuje :
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budşetu Gminy na rok 2011
w następujący sposób:

2) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział
75095 Pozostała działalność o kwotę 9.822 zł – dochody bieşące – 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 budşetu środków europejskich (§ 2007),
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 137.264 zł – dochody bieşące – Wpływy z róşnych opłat (§ 0690).

2. Ustala się dochody budşetu gminy na rok 2011 po
1) w dziale 758 Róşne rozliczenia rozdział 75801 Część
zmianach w wysokości:
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36.104 zł – dochody
bieşące – Subwencje ogólne z budşetu państwa –
(§ 2920),
Dochody ogółem
41.642.395,39
w tym:
A) dochody bieżące, w tym:
38.542.695,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
269.948,20
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
B) dochody majątkowe
3.099.700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
0
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
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§ 2.
1. Zwiększyć wydatki budşetu Gminy na rok 2011
w następujący sposób:
1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział
75095 Pozostała działalność o kwotę 3.297 zł wydatki bieşące: w tym: 4) wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Wynagrodzenia osobowe pracowników
(§ 4017),
2) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział
75095 Pozostała działalność o kwotę 750 zł - wydatki bieşące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Zakup materiałów i wyposaşenia (§ 4217),
3) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział
75095 Pozostała działalność o kwotę 4.830 zł wydatki bieşące: w tym: 4) wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Zakup usług pozostałych (§ 4307),
4) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział
75095 Pozostała działalność o kwotę 300 zł - wydatki bieşące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Wynagrodzenia osobowe pracowników (§
4357),
Dział
750

Rozdział

Paragraf

75095

6050
926
92601

6050

Poz. 7242
5) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział
75095 Pozostała działalność o kwotę 645 zł - wydatki bieşące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4377),
6) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80110 Gimnazja o kwotę 26.104 zł - wydatki bieşące: w tym: (1) wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane – Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010),
7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 137.264 zł – wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki
i zakupy inwestycyjne, zadanie: „Kanalizacja
Gminy Oświęcim - etap Broszkowice – Babice –
Brzezinka – cześć III” – Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (§ 6050),
8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność
o kwotę 10.000 zł - wydatki bieşące: w tym: (1)
wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup materiałów
i wyposaşenia (§ 4210).

2. Dokonać przeniesień między działami oraz innych
przeniesień w planie wydatków budşetu Gminy na
rok 2011 wg ponişszego zestawienia:

Nazwa – treść.
Administracja publiczna
Pozostała działalność.
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
„Plac zabaw dla przedszkola w sołectwie Grojec”
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
„Plac zabaw dla przedszkola w sołectwie Grojec”

Zwiększenie

Zmniejszenie
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600

3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600

3. Ustala się wydatki budşetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:
Wydatki ogółem
w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym na:

55.950.253,67
38.082.074,17
28.803.504,19
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a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieşące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
B) wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
b)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
2) zakup i objęcie akcji i udziałów
W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU
Bieşące
Majątkowe
§ 3. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w kwocie
14.307.858,28 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
-

-

zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,

17.734.146,26
11.069.357,93
4.562.239,00
4.067.303,00
299.027,98
350.000,00
17.868.179,50
17.767.179,50
14.849.466,63
2.917.712,87
101.000,00
182.808,00
134.968,00
47.840,00

wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wprowadzonych do budşetu w łącznej kwocie
307.858,28 zł.

§ 4. Ustala się przychody budşetu w kwocie
15.216.101,28 zł i rozchody budşetu w kwocie 908.243 zł
w specyfikacji jak nişej:
Lp./ §
I
II
III
IV
952
950
V
992

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - Deficyt (I-II)
Przychody ogółem
w tym:
Przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy
Rozchody ogółem w tym:
Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek i kredytów

§ 5. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska po zmianach wynoszą 487.264 zł i zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 487.264 zł.
§ 6. Wydatki budşetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 po zmianach
wynoszą – jak w załączniku nr 1.
§ 7. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 1.009.621 zł.

ny.

Wysokość w zł
41.642.395,39
55.950.253,67
-14.307.858,28
15.216.101,28
14.000.000,00
1.216.101,28
908.243,00
908.243,00

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gmi-

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Oświęcim.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/124/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oņwiĉcim w roku 2011 rok

Dział

Rozdział

1
010

2
01008

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

Rodzaj dotacji
z budżetu

dla jednostek sektora
finansów publicznych

5

6

Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących
600
60004

Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne
wódzkie

woje-

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

259.638

1.025.808
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

60016

1.546.590

259.638
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

60014

50.000
50.000
50.000

2.996.757
1.546.590
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień
(umów) miĉdzy JST

60013

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
7

711.808

314.000

164.721
164.721

412.300

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
75412

– 44329 –

Poz. 7242

Ochotnicze straşe poşarne
54.800

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania JST zlecane innym podmiotom
801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

301.507
301.507
Dotacje podmiotowe
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy JST

803
80395

Szkolnictwo wyższe
Pozostała działalność
Dotacja celowa na
wspieranie inwestycji.

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85121

Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna

854.713
854.713
854.713

301.507

15.000
15.000
15.000

68.777
17.777
17.777

12.000

30.000
30.000

21.000
Dotacja celowa przekazana powiatowi na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy JST
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy JST
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

852

357.500

12.000

16.000

5.000

12.000

5.258

81.750

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
85201

Placówki opiekuńczo
wychowawcze

– 44330 –

Poz. 7242

–

45.000
45.000

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85228

Usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

26.250

26.250

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85295

Pozostała działalność

5.258
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy JST

901
90013

Gospodarka
komunalna
i ochrona ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

92605

41.000
41.000

1.009.621

Dotacje podmiotowe
926

5.258

41.000

Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy JST
921

10.500
10.500

1.009.621
1.009.621

Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

270.000
270.000
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:

270.000

4.487.920

1.630.763

OGÓŁEM DOTACJE 6.118.683
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1.864.334
- dotacje celowe 4.254.349
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2.697.905
- dotacje celowe inwestycyjne 1.556.444

Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
7242

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44331 –

Poz. 7243,7244,7245

7243
7243

UCHWAŁA NR 124/XIV/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci, zarządzenia poboru w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy za dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ), art. 18
ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1594 z póŝniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Łącko uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenie poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
zmienia się § 1 pkt. 2 lit. e, który otrzymuje brzmienie„
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń” –
4,45zł od m2 powierzchni uşytkowej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012 r.
§ 4. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łącko oraz w sołectwach gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

7243

7244
7244

UCHWAŁA NR 125/XIV/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 115/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie okreņlenia
wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego” i „Deklaracji na podatek rolny”.
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 8, art.
40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.
1591z póŝn. zm. oraz art. 4 ust. 1 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
z póŝn. zm.). Rada Gminy Łącko uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale nr 115/XIII/2011 Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011w sprawie określenia wzorów
formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego”
i „Deklaracji na podatek rolny” wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 1 „IR-1 Informacja

w sprawie podatku rolnego” w pozycji F skreśla się
zapis o treści: ”(...) Art. 233 § 1 k. k.”, w załączniku nr 2
„DR-1 Deklaracja na podatek rolny” w pozycji H skreśla
się zapis o treści: ”(...) Art. 233 § 1 k. k.”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

7244

7245
7245

UCHWAŁA NR 126/XIV/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 116/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie okreņlenia
wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku leņnego” i „Deklaracji na podatek leņny”.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682
z póŝn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.
1591z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44332 –

z 2010 r. nr 17, poz. 95 z póŝn. zm.). Rada Gminy Łącko,
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale nr 116/XIII/2011 Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów
formularzy „Informacji w sprawie podatku leśnego”
i „Deklaracji na podatek leśny” wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 1 „IL-1 Informacja
w sprawie podatku leśnego” w pozycji F skreśla się
zapis o treści: ”(...) Art. 233 § 1 k. k.”, w załączniku nr 2

Poz. 7245,7246,7247

„DL-1 Deklaracja na podatek leśny” w pkt. F skreśla się
zapis o treści: ”(...) Art. 233 § 1 k. k.”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

7245

7246
7246

UCHWAŁA NR 127/XIV/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 117/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie okreņlenia
wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomoņci” i „Deklaracji na podatek od
nieruchomoņci”.
Na podstawie Na podst. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 95, poz. 613 z póŝn.
zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 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 z póŝn. zm.). Rada Gminy Łącko uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale nr 117/XIII/2011 Rady Gminy Łącko
z dnia 23 listopada 2011w sprawie określenia wzorów
formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „Deklaracji na podatek od nieruchomości”
wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku nr 1 „ IN-1 Informacja w sprawie podatku
od nieruchomości”
1. w pozycji D.2 POWIERZCHNIA UŞYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI(*) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „ związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń”
2. w pozycji. F skreśla się zapis o treści : „(...)Art. 233 § 1
k. k.”

w załączniku nr 2 „DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości”
1. w pozycji D.2 POWIERZCHNIA UŞYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI(*) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „ związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń”
2. w pozycji D.2 POWIERZCHNIA UŞYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI(*) dodaje się pkt 5 „pozostałych ogółem w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć
50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyşej 2,20m”
3. zmienia się numerację poszczególnych rubryk od
pozycji 45 do 58,
4. w pozycji G skreśla się zapis o treści : „(...)Art. 233 § 1
k. k.”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

7246

7247
7247

UCHWAŁA NR VI/69/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy
z dnia 26 stycznia 2011r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 211, art. 212, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm) Rada Gminy Pałecznica uchwala, co nastĉpuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44333 –

Poz. 7247

§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budşetu na rok 2011, jak ponişej:
Dział

Rozdział

758
75801

Nazwa
Bieżące
Róşne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budşetu państwa
Bieżące ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Plan dochodów budşetu na 2011 r. po zmianach
wynosi 18.016.175,05 zł, w tym:
1) dochody bieşące – 10.790.014,05
2) dochody majątkowe – 7.226.161,00

Zmniejszenie

Zwiększenie

0,00
0,00

60 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00

60 000,00
60 000,00
0,00

0,00
0,00

60 000,00
0,00

§ 2.
1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach
budşetu na rok 2011, jak ponişej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44334 –

Poz. 7247

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44335 –

Poz. 7247

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44336 –

2. Łączna kwota wydatków budşetu po zmianach na
rok 2011 wynosi 20 444 337,49 zł, w tym:

Poz. 7247,7248

nych w roku 2011, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica

1) wydatki bieşące w wysokości – 10 235 569,49 zł
2) wydatki
majątkowe
w wysokości
–
10 208 768,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budşetu
gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udziela-

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
Załącznik
do uchwały Nr VI/69/2011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w planowanych kwotach udzielanych dotacji w roku 2011

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych

Lp
1.

Dział
754

Rozdział
75412

Kwota zwiększenia
6 800,00

2. Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu
1.
851
85111

3 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

7247

7248
7248

UCHWAŁA NR XI/ 69/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.
41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm) w związku
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póŝn. zm.). Rada Gminy
Polanka Wielka uchwala, co nastĉpuje:

osoby fizyczne” a w części V skreśla się „ (art. 233
§ 1)”.

§ 1. W uchwale Nr X/64/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2011r.,
Nr 571, poz.6301 ) w załączniku Nr 1 – „Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości” w części D.2. w pkt.
6 skreśla się „przez osoby fizyczne”. W załączniku
Nr 4 – „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób
fizycznych” w części I D.2. w pkt. 6 skreśla się „przez

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

§ 2. Określa się wzory następujących formularzy
uwzględniające zmiany zawarte w § 1 :
1) wzór „ Deklaracji na podatek od nieruchomości”
stanowiący złącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2) wzór „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób
fizycznych” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

§ 5. Uchwała podlega takşe ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44337 –

Poz. 7248
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/ 69/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44338 –

Poz. 7248

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44339 –

Poz. 7248

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44340 –

Poz. 7248

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44341 –

Poz. 7248
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/ 69/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44342 –

Poz. 7248

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44343 –

Poz. 7248

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44344 –

Poz. 7248

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44345 –

Poz. 7248

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

– 44346 –

Poz. 7248,7249,7250

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka
7248

7249
7249

UCHWAŁA NR XI /70/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie
okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci na rok 2012.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art.5 ust.1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) Rada Gminy Polanka Wielka
uchwala, co nastĉpuje:

w § 1 ust.2 w pkt. e) skreśla się „zajętych przez osoby
fizyczne”.

§ 1. W Uchwale Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka
Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
(Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2011r., Nr 571, poz.6305)

§ 4. Uchwała podlega takşe ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

7249

7250
7250

UCHWAŁA NR XI/72/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z póŝn. zm.). Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co
nastĉpuje:

§ 1. Zmniejsza się kwotę planowanych dochodów
budşetu na rok 2011 o kwotę 30.161,75 zł, w tym:
1) dochody
bieşące:
zmniejszenie
54.378,05 złotych
2) dochody
majątkowe:
zwiększenie
24.216,30 złotych - jak ponişej:

o kwotę
o kwotę

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610

1
1.

Dział
2
020

2.

150

3.

400

4.

700

5.

710

6.

750

7.

756

8.

758

9.

801

10.

900
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Ŝródła dochodów
3
Leśnictwo
a) dochody bieşące, z tego:
Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
Przetwórstwo przemysłowe
a) dochody bieşące , z tego:
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleşnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 2917)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
a) dochody bieşące , z tego:
wpływy z usług (§ 0830)
Gospodarka mieszkaniowa
a) dochody bieşące , z tego:
wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie wieczyste nieruchomości
(§ 0470)
dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
Działalność usługowa
a) dochody bieşące , z tego:
wpływy z usług (§ 0830)
Administracja publiczna
a) dochody bieşące, z tego:
wpływy z usług (§ 0830)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
a) dochody bieşące , z tego:
podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej (§ 0350)
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)
wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)
Róşne rozliczenia
a) dochody bieşące , z tego:
pozostałe odsetki (§ 0920)
środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)
Oświata i wychowanie
a) dochody majątkowe , z tego:
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 (§ 6207)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych ŝródeł (§ 6298)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a ) dochody bieşące , z tego:
wpływy z usług (§ 0830)

Poz. 7250
zwiĉkszenie
4
-

zmniejszenie
5
79,81
79,81
79,81

-

26.378,05
26.378,05
26.378,05

-

10.000,00
10.000,00
10.000,00
23.270,57
23.270,57
4.000,00

-

19.000,00

14.691,10

270.57
4.698,62
4.698,62
4.698,62
300,00
300,00
300,00
23.691,10

14.691,10
2.500,00
-

23.691,10
11.191,10

12.191,10
30.349,00
30.349,00
30.349,00
29.250,00
29.250,00
-

2.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.033,70
5.033,70
5.033,70

29.250,00

-

-

l.000,00
1.000,00
1.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Poz. 7250

Razem - zmniejszenie dochodów bieşących o kwotę 54.378,05 złotych
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 24.216,30 złotych
z czego na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
zmniejszenie o kwotę 5.033,70 złotych
§ 2. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków
budşetu na 2011 rok o kwotę 30.161,75 złotych, z czego:

74.290,10

104.451,85

2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 52.661,75
złotych - jak ponişej:

1) wydatki bieşące: zwiększenie o kwotę 22.500,00 złote
Nazwa – rodzaj wydatku

c
Dział
2
600

1
1.

Rozdz.
3
60013

2.

710
71035

3.

757
75702

4.

801
80104

5.

900
90001

90015

zwiĉkszenie

4
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
a)wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową
oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w zakresie obejmującym: budowę chodnika prawostronnego, kanalizacji
deszczowej, poszerzenie jezdni dł. około 510mb w m. Polanka
Wielka w odc. 080 km4+920-5+ 430”(projekt)
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
a)wydatki bieşące, z tego:
wydatki jednostek budşetowych, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym”
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieşące, z tego:
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
a)wydatki majątkowe, z tego:
- plac zabaw dla dzieci
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej”
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „Budowa oświetlenia ulicznego” (ulica Nowa,
Pasternik)
Razem , w tym: A. Wydatki bieżące +22.500,00 złotych
z czego:
wydatki jednostek budşetowych 2.500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00
na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
20.000,00
B. Wydatki majątkowe
-52.661,75 złotych

§ 3.
1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budşetu w kwocie 582.922,80 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-

zaciąganych kredytów w kwocie 582.922,80 złotych

5

zmniejszenie

-

6
5.480,00
5.480,00
5.480,00
5.480,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-

12.866,54
12.866,54
12.866,54
12.866,54

20.000,00
20.000,00

-

20.000,00
20.000,00
-

3.766,18
3.766,18
3.766,18
3.766,18
30.549,03
14.287,98
14.287,98
14.287,98
16.261,05
16.261,05
16.261,05

22.500,00

52.661,75

§ 4.
1.

Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu
w wysokości 1.251.774,80 złotych oraz łączną kwotę
rozchodów budşetu w wysokości 668.852,00 złote,
w specyfikacji jak ponişej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
A.

B.
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DOCHODY (A1 + A2)

Poz. 7250,7251
11.095.353,14

A 1 – Dochody bieżące

9.922.195,90

A 2 – Dochody majątkowe

1.173.157,24

WYDATKI (B1+ B2)

11.678.275,94

B 1 - Wydatki bieżące

9.487.732,48

B 2 - Wydatki majątkowe

2.190.543,46

C.

DEFICYT ( A – B )

-582.922,80

D.

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

1.251.774,80

w tym :
1. KREDYT

1.000.000,00

2. NADWYŻKA BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH

E.

-

3. INNE ( WOLNE ŅRODKI )

251.774,80

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

668.852,00

w tym :
1. SPŁATA KREDYTÓW

668.852,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

7250

7251
7251

UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ņcieków.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz
art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.)
i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z póŝn. zm.) Rada Gminy Polanka
Wielka uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zatwierdza się określoną w załączniku do niniejszej Uchwały Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę z wodociągu stanowiącego własność gminy
Polanka Wielka i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Polanka Wielka kanalizacją sanitarną
stanowiącą własność gminy Polanka Wielka.
§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku.

§ 3. Z upływem 31 stycznia 2012 roku traci moc
Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 lutego 2012 roku.
§ 6. Uchwała podlega takşe ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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Załącznik
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 20 grudnia 2011 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĈ Z WODOCIAGU STANOWIĄCEGO WŁASNOŅC GMINY
POLANKA WIELKA I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŅCIEKÓW KANALIZACJĄ SANITARNĄ STANOWIĄCĄ
WŁASNOŅĆ GMINY POLANKA WIELKA.
Tabela A. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.
0
1

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat
1
2
Grupa 1
Gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą
i pozostali odbiorcy

cena za 1 m³wody
(zł/m3)
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesięcznie)

Wielkość cen i stawek opłat
(zł/m3)
3
netto
3,71 zł

z VAT
4,01 zł

3,50 zł

3,78 zł

Tabela B. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.
0
1

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
1
Grupa 1
Gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą
i pozostali odbiorcy

Rodzaj cen i stawek opłat
2
cena za 1m³ odprowadzonych ścieków
(zł/m3)

Wielkość cen i stawek opłat
(zł/m3)
3
netto
1,88 zł

Z VAT
2,03 zł

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka
7251

7252
7252

UCHWAŁA NR XI/74/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
z 2005r, Nr 236,poz.2008 z póŝn. zm.) Rada Gminy Polanka Wielka, uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych: 102,00 zł/ m3 netto za
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 30,92 zł/ m3 netto nieczy-

stości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych oraz od pozostałych wytwórców.
3. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez
gminę za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych: 25,00 zł/m3 netto za wysegregowane odpady: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe,
tworzywa sztuczne oraz metal.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w şycie
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Poz. 7252,7253,7254

2. Uchwała podlega takşe ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

7252

7253
7253

INFORMACJA NR SGG.6620.23.4.2011
STAROSTY OŅWIĈCIMSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Brzeszcze obszar wiejski
w powiecie oņwiĉcimskim woj. małopolskie.
Na podstawie art.24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) – Starosta Oświęcimski informuje, co następuje:

obszar wiejski, ujawnione w operacie opisowokartograficznym, moşe w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa
powyşszej informacji, zgłaszać zarzuty i uwagi do
Starosty Oświęcimskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-650
Oświęcim.

1. Operat opisowo-kartograficzny jednostki ewidencyjnej Brzeszcze obszar wiejski, obręb: Jawiszowice,
Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice, Zasole w wyniku
dokonanej modernizacji stał się operatem ewidencji
gruntów i budynków.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

2. Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków Brzeszcze
7253

7254
7254

INFORMACJA
STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów, założenia ewidencji budynków i lokali dla obszaru
poscaleniowego obrĉbu Łĉtownia położonego w jednostce ewidencyjnej gm. w Jordanowie
Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z póŝniejszymi zmianami)
§
1
Informuję,
şe
projekt
operatu
opisowokartograficznego dotyczącego załoşenia ewidencji
budynków i lokali dla obszaru poscaleniowego obrębu Łętownia połoşonego w jednostce ewidencyjnej
gm. w Jordanowie, wyłoşony w dniach od 21 wrzeņnia 2011 r. do 11 października 2011 r. włącznie,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 stał się z dniem
12 paŝdziernika 2011 r. operatem ewidencji budynków i lokali dla obszaru poscaleniowego obrębu Łę7254

townia połoşonego w jednostce ewidencyjnej gm.
w Jordanowie.
§ 2 Kaşdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji budynków i lokali ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, moşe w terminie
30-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych, do Starosty Suskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19.
§ 3 Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Suski
Tadeusz Gancarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 610
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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