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Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.*

44658

Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.).*

44662

Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XCI/1222/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej szczególnie uzdolnionym studentom oraz
uczestnikom studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych
jednostek naukowo - badawczych oraz zasad ich udzielania.*

44663

Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia
uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
w Krakowie*

44663

Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.*

44664

Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej
wyłącznej własności*

44666

Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Mucharz.

44666

Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: opłat za korzystanie z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Mucharz.

44667

Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Rady Gminy Mucharz Nr XVIII/82 z dnia 18 października 2011r. w sprawie
określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego
i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

44668

Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany do uchwały
budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.

44670

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
7310

–

Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
zmiany w składzie Rady Miejskiej w Tarnowie

44674

OGŁOSZENIE:
7311

7312

–

–

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa
małopolskiego

44675

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych województwa
małopolskiego

44677

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
7313

7314

7315

–

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XI/97/2011 Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wysokości
opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru

44677

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia podatku rolnego na
2012 rok, w części dotyczącej postanowień paragrafu 2 uchwały

44679

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2011 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów, w części dotyczącej postanowień paragrafu 10 uchwały

44680

7300
7300

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41e, art. 41f,
art. 41g, art. 41h, art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
PREAMBUŁA
Powołanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego ma na celu wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego, rozwijanie i doskonalenie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podkreślenie rangi
partnerstwa w działaniu pomiędzy administracją
samorządową a sektorem organizacji pozarządowych
na rzecz mieszkańców Krakowa

§ 1. Przyjmuje się tryb powoływania członków
oraz organizację i tryb działania Krakowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej Radą.
§ 2. Do kompetencji Rady należą w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy zgodnie z zapisami uchwały oraz projektów aktów normatywnych dotyczących współpracy
Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi określanych w uchwale przyjętej przez Radę;
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3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku
sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań
publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań
publicznych;
6) promowanie dobrych praktyk współpracy Gminy
Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
7) współpraca z Komisjami Dialogu Obywatelskiego;
8) współpraca z Małopolską Radą Działalności Pożytku
Publicznego.
§ 3.
1. W skład Rady wchodzą:
1) czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa,
zwanej dalej Radą Miasta,
2) czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa, zwanego dalej Prezydentem Miasta,
w tym przedstawiciel komórki merytorycznej
Urzędu Miasta Krakowa, właściwej w zakresie
koordynowania współpracy Gminy Miejskiej
Kraków z organizacjami pozarządowymi lub pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw organizacji pozarządowych w przypadku jego powołania,
3) ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy.
2. Na posiedzenia Rady mogą zostać zaproszeni niezależni eksperci, wybrani jako osoby zaufania publicznego, a także przedstawiciele urzędu i innych
organizacji pozarządowych niezasiadający w Radzie.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta.
4. Członkowie Rady, reprezentujący organizacje pozarządowe, zostają wybrani spośród kandydatów
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe,
zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.
5. Członków Rady, reprezentujących Radę Miasta
wskazuje Przewodniczący Rady Miasta.
6. Członków Rady reprezentujących Prezydenta Miasta wskazuje Prezydent Miasta.
§ 4.
1. Rada wybierana jest na dwuletnią kadencję.
2. Członkiem Rady można być wybranym nieprzerwanie tylko w dwóch kadencjach.
3. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych nie
rzadziej niż raz na 2 miesiące.
4. Rada działa na podstawie regulaminu pracy przyjętego na swoim pierwszym posiedzeniu.
5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta, a prowadzi je do czasu wyboru współprzewod-

Poz. 7300
niczących Rady wskazany przez Prezydenta Miasta
członek Rady.

6. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona dwóch współprzewodniczących oraz sekretarza.
7. Współprzewodniczący i sekretarz mogą zostać
odwołani w trakcie kadencji w takim samym trybie
jak zostali powołani.
8. Pracami Rady kierują rotacyjnie współprzewodniczący.
9. Posiedzenia Rady zwoływane są przez współprzewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej
jednej trzeciej członków Rady.
10. Sekretarz z każdego posiedzenia Rady sporządza
protokół, który podpisują współprzewodniczący
lub w razie nieobecności na posiedzeniu jednego
współprzewodniczącego, drugi współprzewodniczący. Do każdego protokołu dołącza się listę
obecności. W przypadku nieobecności sekretarza
na posiedzeniu rady protokół sporządza wyznaczony przez współprzewodniczącego członek Rady.
11. Rada może zadecydować o zorganizowaniu posiedzenia plenarnego z udziałem organizacji pozarządowych.
§ 5.
1. Prezydent Miasta odwołuje członka Rady przed
upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) na wniosek 2/3 składu Rady,
4) w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Miasta.
2. Prezydent Miasta może odwołać członka Rady
w przypadku nieobecności na 3 kolejnych spotkaniach Rady.
3. W razie odwołania lub śmierci członka Rady, Prezydent Miasta powołuje członka Rady na okres do
końca kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych
w trybie określonym w § 3 z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego Rady
Miasta w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji nie uzupełnia się składu Rady.
5. W przypadku uzupełniania składu Rady o przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
wybiera się kolejnych kandydatów, którzy w toku
wyborów, o którym mowa w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały otrzymali największą liczbę
głosów.
§ 6.
1. Rada wyraża swoje opinie i stanowiska w formie
uchwał, zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym w obecności co najmniej połowy członków.
2. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni
od dnia doręczenia odpowiedniego projektu
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uchwały. Nieprzedstawienie opinii w terminie
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

dają swoje oświadczenia oraz członków Rady Prezydentowi Miasta.

3. Członkowie Rady głosujący przeciw podjęciu
uchwały mogą zażądać umieszczenia w protokole
z obrad adnotacji o ich zdaniu odrębnym wraz
z uzasadnieniem.

§ 8. Członkowie Rady wykonują swój mandat
nieodpłatnie.

4. W przypadku równego podziału głosów decyduje
głos współprzewodniczącego prowadzącego obrady.
5. Co roku w terminie do 30 kwietnia Rada przygotowuje i upublicznia sprawozdania za rok poprzedzający, przedstawiające jej aktywność.
6. Prezydent rozpoczyna procedurę powołania Rady
nie później niż w 30 dni od daty wejścia w życie
uchwały.
§ 7. Każdy członek Rady na pierwszym posiedzeniu Rady, jest zobowiązany do złożenia na ręce
współprzewodniczącego Rady pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Współprzewodniczący Rady przedkła-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/432/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zasady wyłaniania członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Rozdział I
Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych
1. W Walnym Zebraniu Organizacji Pozarządowych
uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, prowadzących działalność na terenie Gminy
Miejskiej Kraków.
2. Walne Zebranie zwołuje Prezydent Miasta, informując o tym nie później niż na 30 dni przed terminem Zebrania.
3. Walne Zebranie prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania przedstawiciel
Prezydenta Miasta.
4. Walne Zebranie wybiera spośród siebie przewodniczącego Walnego Zebrania i Komisję Wyborczą
w liczbie 5 osób. Członkami Komisji Wyborczej nie
mogą być osoby, które kandydują do Rady.
5. Wyborów przewodniczącego Walnego Zebrania
i Komisji Wyborczej dokonuje się w sposób jawny.
W głosowaniu jawnym głosuje się wszystkie kandydatury w kolejności alfabetycznej.
6. Na funkcję przewodniczącego Walnego oraz członków Komisji Wyborczej wyłonione zostają osoby,
które uzyskały najwyższą liczbę głosów.
7. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie oraz moderuje dyskusje, Komisja Wyborcza
sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem
wyborów do Rady.

§ 9.
1. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia
komórka merytoryczna Urzędu Miasta Krakowa
właściwa w zakresie koordynowania współpracy
Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
2. Obsługę prawną zapewnia Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
8. Podczas Walnego Zebrania kandydaci do Rady
prezentują swoje zamierzenia związane z zasiadaniem w Radzie oraz odpowiadają na pytania
uczestników.
Rozdział II
Zgłaszanie kandydatów oraz członków Walnego
Zebrania
1. Kandydaci do Rady zgłaszani są do 14 dni przed
wyznaczonym przez Prezydenta Miasta terminem
Walnego Zebrania, podanym w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu www.ngo.krakow.pl.
2. Zgłoszenie kandydata do Rady powinno zawierać:
a) dane kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
b) profil kandydata: opis doświadczenia wskazujący
na celowość wyłonienia go na członka Rady, motywację wraz z programem działania w Radzie,
c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
e) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej kandydata potwierdzające, że jest on przedstawicielem tej organizacji,
f) oświadczenia wyrażające poparcie dla kandydata
złożone przez pięć innych organizacji potwierdzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania tych organizacji,
g) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej,
h) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub innych rejestrów organizacji zgłaszającej.
3. Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniu
będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicz-
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nej
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Krakowa
oraz
w portalu
www.ngo.krakow.pl najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Krakowa terminem Walnego Zebrania.
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Rozdział IV
Ustalanie wyników wyborów

4. Wzór formularza zgłoszeniowego określi Prezydent
Miasta Krakowa.

1. Wyniki głosowania ustala zespół złożony z Członków Komisji Wyborczej i przedstawiciela Miasta
Krakowa.

5. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

2. Do Rady wybranych zostaje 8 kandydatów, którzy
otrzymali w głosowaniu największą liczbę głosów.

6. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata
do Rady.

3. W przypadku, gdy dwóch albo więcej kandydatów
otrzyma tą sama ilość głosów, jeśli zachodzi taka
potrzeba, Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie. Losowanie dotyczy wyłącznie osób, które
otrzymały równą ilość głosów.

7. Każda organizacja może wyrazić poparcie maksymalnie dla trzech kandydatów do Rady.
Rozdział III
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
1. Podczas Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych, a także w ciągu 14 dni od daty Walnego Zebrania każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Krakowa, może oddać
głos maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady,
przy czym wybór danych kandydatów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
2. Głos oddaje się na karcie do głosowania, której
wzór określi Prezydent Miasta Krakowa.
3. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty wyborczej
do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny
wyborczej
4. Głosujący jest zobowiązany do potwierdzenia
udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na
liście głosujących.

4. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu
wyborów i liczenia głosów, który wraz z kartami
do głosowania stanowi dokumentację potwierdzającą ważność wyborów.
5. Komisja Wyborcza przekazuje protokół z wynikami
wyborów, kartami do głosowania i listą głosujących organizacji Prezydentowi Miasta.
6. Członkowie Komisji Wyborczej są zobowiązani do
zachowania poufności w zakresie tego, na jakich
kandydatów oddały głos organizacje pozarządowe
biorące udział w głosowaniu.
7. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów
uzyskanych przez poszczególnych kandydatów
oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli
w skład Rady, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza
na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa
oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa
w ciągu
7 dni
od
daty
zakończenia głosowania.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/432/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Oświadczenie członka Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ja
........................................................................................................................................................................................
.
niżej podpisany oświadczam, że:
 nie jestem
 jestem
a) członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu oraz funkcja):
.. …………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………
.. …………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………
.. …………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………
 nie jestem
 jestem
b) członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu, charakter członkostwa, np. zwykły, wspierający, honorowy):
.. …………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………
.. …………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………
.. …………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pracę w Radzie.
Kraków, dnia ..............................
....................................................
podpis
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
7300

7301
7301

UCHWAŁA NR XXXIV/433/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych,
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
w związku z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
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i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz
niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn zm.) wprowadza
się następujące zmiany:

4) W § 14 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: „Organ dotujący
może zażądać od organu prowadzącego przedłożenia
do siedziby organu dotującego potwierdzonych za
zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanej dotacji
lub/i szczegółowego opisu tych dokumentów”.

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Niepublicznym
przedszkolom od dnia 1 stycznia 2012 r. na każdego
ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej 85%
ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący”.
2) W § 4 wykreśla się ust. 9a, 9b, 9c, 9d.
3) W § 8 dodaje się ust. 2a o brzmieniu: „W sytuacji, gdy
kwota dotacji w danym miesiącu została nadpłacona
lub przekazana w niższej wysokości ww. różnicę
uwzględnia się przy naliczeniu dotacji na kolejny miesiąc”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XLV/423/96 Rady Miasta
Krakowa z dnia 27 marca 1996 roku w sprawie zasad
ustalania wysokości i udzielania dotacji dla przedszkoli
i szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych
w Krakowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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UCHWAŁA NR XXXIV/434/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XCI/1222/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie pomocy materialnej przyznawanej szczególnie uzdolnionym studentom
oraz uczestnikom studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych
i innych jednostek naukowo - badawczych oraz zasad ich udzielania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
173a ust. 2 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365
z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo - badawczych oraz zasad ich udzielania.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2012 r.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XCI/1222/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie pomocy
materialnej przyznawanej szczególnie uzdolnionym
studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

7302

7303
7303

UCHWAŁA NR XXXIV/443/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050, z późn. zm.)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z organizowaną corocznie akcją pn.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ustala się na

dzień XX Finału Orkiestry tj. 8 stycznia 2012 r. dla
uczestniczących w akcji wolontariuszy uprawnienie do
przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej
w Krakowie. Z bezpłatnego przejazdu będą mogły korzystać osoby okazujące specjalnie wydany przez Fundację WOŚP identyfikator ze zdjęciem oraz danymi osobowymi.
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§ 2. W związku z akcją charytatywną organizowaną
przez Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort”, mającą na
celu zbieranie funduszy na wypoczynek wakacyjny dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych
i patologicznych, ustala się uprawnienie do bezpłatnych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie
w dniach 29 marca - 2 kwietnia 2012 roku dla uczestniczących w akcji wolontariuszy. Z bezpłatnego przejazdu
może korzystać osoba okazująca specjalny identyfikator
wydany przez organizatora.

Poz. 7303,7304

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

7303

7304
7304

UCHWAŁA NR XXXIV/446/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Stawka opłaty rocznej dla 1 m2 zajęcia, wynikającego z umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wynosi:
1) w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych:
a/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych – 0,00 zł,
b/ pozostałych urządzeń – jezdnia: 10,00 zł, pozostałe elementy pasa drogowego: 5,00 zł.
2) w pasie drogowym dróg wojewódzkich i krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych):
a/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych – 0,00 zł,
b/ pozostałych urządzeń – jezdnia: 20,00 zł, pozostałe elementy pasa drogowego: 10,00 zł.
2. Stawka opłaty rocznej za 1m2 zajęcia, wynikającego z umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego na drogowym obiekcie inżynierskim
wynosi – 100,00 zł.”
2) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Stawka opłaty dziennej za 1 m2 zajęcia pasa drogowego wynikającego z umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi:
1) w pasie drogowym dróg gminnych dla:
a) obiektów budowlanych (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) - 0,75 zł,
b) elementów obiektów budowlanych (zadaszenia,
balkony, wykusze,) - 0,10 zł,

c) innych zajęć pasa drogowego, w tym donice,
choinki, estrady, itp. - 2,00 zł,
d) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 0,00 zł,
e) obiektów handlu obwoźnego, usługowych
i promocyjnych - 3,50 zł,
f) automatów vendingowych i lodówek - 4,00 zł,
g) ogródków gastronomicznych - 2,00 zł,
h) stoisk okazjonalnej sprzedaży odpustowej
z okazji Wszystkich Świętych, Sylwestra, itp. do
3 dni - 10,00 zł,
i) sezonowych stoisk handlowych lub całorocznych,
wystawianych cyklicznie w wybranych przez
wnioskodawcę dniach tygodnia lub miesiąca 5,00 zł.
2) w pasie drogowym dróg powiatowych dla:
a) obiektów budowlanych (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) - 0,75 zł,
b) elementów obiektów budowlanych (zadaszenia,
balkony, wykusze) - 0,20 zł,
c) innych zajęć pasa drogowego w tym donice, choinki, estrady, itp. - 2,10 zł,
d) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 0,00 zł,
e) obiektów handlu obwoźnego, usługowych
i promocyjnych - 3,60 zł,
f) automatów vendingowych i lodówek - 4,10 zł,
g) ogródków gastronomicznych - 2,10 zł,
h) stoisk okazjonalnej sprzedaży odpustowej
z okazji Wszystkich Świętych, Sylwestra, itp. do
3 dni - 10,00 zł,
i) stoisk handlowych sezonowych lub całorocznych
wystawianych cyklicznie w wybranych przez
wnioskodawcę dniach tygodnia lub miesiąca 5,00 zł.
3) w pasie drogowym dróg wojewódzkich dla:
a) obiektów budowlanych (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) - 0,75 zł,
b) elementów obiektów budowlanych (zadaszenia,
balkony, wykusze) - 0,30 zł,
c) innych zajęć pasa drogowego w tym donice,
choinki, estrady, itp. - 2,20 zł,
d) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 0,00 zł,
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e)

obiektów handlu obwoźnego, usługowych
i promocyjnych - 3,70 zł,
f) automatów vendingowych i lodówek - 4,20 zł,
g) ogródków gastronomicznych - 2,20 zł,
h) stoisk okazjonalnej sprzedaży odpustowej
z okazji Wszystkich Świętych, Sylwestra, itp. do
3 dni - 10,00 zł,
i) stoisk handlowych sezonowych lub całorocznych
wystawianych cyklicznie w wybranych przez
wnioskodawcę dniach tygodnia lub miesiąca 5,00 zł.
4) w pasie drogowym dróg krajowych dla:
a) obiektów budowlanych (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) – 0,75 zł,
b) elementów obiektów budowlanych (zadaszenia,
balkony, wykusze) - 0,40 zł,
c) innych zajęć pasa drogowego w tym donice,
choinki, estrady, itp. - 2,30 zł,
d) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 0,00 zł,
e) obiektów handlu obwoźnego, usługowego
i promocyjnego - 3,80 zł,
f) automatów vendingowych i lodówek - 4,30 zł,
g) ogródków gastronomicznych - 2,30 zł,
h) stoisk okazjonalnej sprzedaży odpustowej
z okazji Wszystkich Świętych, Sylwestra, itp. do
3 dni - 10,00 zł,
i) stoisk handlowych sezonowych lub całorocznych
wystawianych cyklicznie w wybranych przez wnioskodawcę dniach tygodnia lub miesiąca - 5,00 zł.”
3) Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stawka opłaty dziennej za 1 m2 zajęcia pasa drogowego wynikającego z umieszczenia reklam wynosi:
1) w pasie drogowym dróg gminnych:
a) mocowanych do elewacji budynku na wysięgnikach, których powierzchnia nie przekracza
1 m2, związanych z działalnością prowadzoną
w tym budynku - szyldy reklamowe - 1,10 zł,
b) umieszczonych na słupach ogłoszeniowych
(okrąglaki) o średnicy do 1,40 m i wysokości
do 4,40 m oraz na tablicach informacyjnoogłoszeniowych do szerokości 2,86 m i do wysokości 2,95 – 0,60 zł,
c) umieszczonych na transparentach – 0,60 zł,
d) na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej dla podmiotów, które na własny koszt wybudowały lub wybudują
wiaty przystankowe - 0,09 zł,
e) markizy – 0,55 zł,
f) reklamy i urządzenia reklamowe o zmiennej
treści w formie wyświetlaczy elektronicznych
i telebimy – 10,00 zł,
g) reklamy ustawiane bezpośrednio na gruncie
na czas otwarcia lokalu (punktu) którego dotyczą (tzw. koziołki, menu, „stacze”) – 10,00 zł,
h) reklamy i urządzenia reklamowe umieszczone
przez Urząd Miasta Krakowa - 0,00 zł,
i) pozostałe reklamy – 2,42 zł.
2) w pasie drogowym dróg powiatowych:
a) mocowanych do elewacji budynku na wysięgnikach, których powierzchnia nie przekracza
1 m2, związanych z działalnością prowadzoną
w tym budynku - szyldy reklamowe - 1,15 zł,
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b) umieszczonych na słupach ogłoszeniowych
(okrąglaki) o średnicy do 1,40 m i wysokości
do 4,40 m oraz na tablicach informacyjnoogłoszeniowych do szerokości 2,86 m i do wysokości 2,95 – 0,61 zł,
c) umieszczonych na transparentach – 0,65 zł,
d) na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej dla podmiotów,
które na własny koszt wybudowały lub wybudują wiaty przystankowe 0,10 zł,
e) markizy – 0,60 zł,
f) reklamy i urządzenia reklamowe o zmiennej
treści w formie wyświetlaczy elektronicznych
i telebimy – 10,00 zł,
g) reklamy i informacje ustawiane bezpośrednio
na gruncie na czas otwarcia lokalu (punktu)
którego dotyczą (tzw. koziołki, menu, „stacze”)
– 10,00 zł,
h) reklamy i urządzenia reklamowe umieszczone
przez Urząd Miasta Krakowa - 0,00 zł,
i) pozostałe reklamy – 2,47 zł.
3) w pasie drogowym dróg wojewódzkich:
a) mocowanych do elewacji budynku na wysięgnikach, których powierzchnia nie przekracza
1 m2, związanych z działalnością prowadzoną
w tym budynku - szyldy reklamowe - 1,20 zł,
b) umieszczonych na słupach ogłoszeniowych
(okrąglaki) o średnicy do 1,40 m i wysokości do
4,40 m oraz na tablicach informacyjnoogłoszeniowych do szerokości 2,86 m i do wysokości 2,95 – 0,62 zł,
c) umieszczonych na transparentach – 0,70 zł,
d) na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej dla podmiotów, które
na własny koszt wybudowały lub wybudują
wiaty przystankowe 0,11 zł,
e) markizy – 0,65 zł,
f) reklamy i urządzenia reklamowe o zmiennej
treści w formie wyświetlaczy elektronicznych
i telebimy – 10,00 zł,
g) reklamy i informacje ustawiane bezpośrednio
na gruncie na czas otwarcia lokalu (punktu)
którego dotyczą (tzw. koziołki, menu, „stacze”)
– 10,00 zł ,
h) reklamy i urządzenia reklamowe umieszczone
przez Urząd Miasta Krakowa - 0,00 zł,
i) pozostałe reklamy – 2,51 zł.
4) w pasie drogowym dróg krajowych (z wyjątkiem
autostrad i dróg ekspresowych):
a) mocowanych do elewacji budynku na wysięgnikach, których powierzchnia nie przekracza
1 m2, związanych z działalnością prowadzoną
w tym budynku - szyldy reklamowe - 1,25 zł,
b) umieszczonych na słupach ogłoszeniowych
(okrąglaki) o średnicy do 1,40 m i wysokości
do 4,40 m oraz na tablicach informacyjnoogłoszeniowych do szerokości 2,86 m i do
wysokości 2,95 – 0,63 zł,
c) umieszczonych na transparentach – 0,70 zł,
d) na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej dla podmiotów, które na własny koszt wybudowały lub wybudują
wiaty przystankowe 0,12 zł,
e) markizy – 0,70 zł,
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f) reklamy i urządzenia reklamowe o zmiennej
treści w formie wyświetlaczy elektronicznych
i telebimy – 10,00 zł,
g) reklamy i informacje ustawiane bezpośrednio
na gruncie na czas otwarcia lokalu (punktu)
którego dotyczą (tzw. koziołki, menu, „stacze”) – 10,00 zł,
h) reklamy i urządzenia reklamowe umieszczone
przez Urząd Miasta Krakowa - 0,00 zł,
i) pozostałe reklamy – 2,56 zł."
4) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Stawka opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §2. - §5. w pasie drogowym dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) wynosi 2,00 zł.
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2. Stawka za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §2. §5. pod działania niekomercyjne (wydarzenia
i imprezy: publiczne, charytatywne, sportowe,
promocyjne, kulturalne, itp) finansowane przez
Gminę Miejską Kraków w całości - 0,00 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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UCHWAŁA NR XXXIV/449/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych
na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z 2010 r. Nr 349, poz. 2417), wprowadza
się zmianę:

W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa
w § 3 wymaga wyboru wykonawcy spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
wydanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

7305

7306
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UCHWAŁA NR IX/87
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Mucharz.
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst. jedn. Dz. U.
Nr 123, poz.858 z 2006 roku/ Rada Gminy Mucharz
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu określone
w załączniku Nr 1 do uchwały dla zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
z urządzeń stanowiących własność Gminy Mucharz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 614

– 44667 –

Poz. 7306,7307,7308

Taryfa za usługę odprowadzenia ścieków - 5,80 zł m3
+ VAT

Załącznik
do uchwały Nr IX/87
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców Gospodarstw domowych - 2,00zł + VAT
Stawka opłaty abonamentowej dla pozostałych Odbiorców -12,50 zł + VAT

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Mucharz.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Taryfa za usługę doprowadzenia wody - 5,45 zł m3
+ VAT
7306

7307
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UCHWAŁA NR IX/89
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: opłat za korzystanie z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Mucharz.
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 /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystość
i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ - Rada Gminy Mucharz
uchwala:
§ 1.
1. Ustala się stawkę opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych:
a) od gospodarstw domowych w wysokości 3,50 zł
(słownie: trzy złote 50/100) od osoby - miesięcznie,
b) od budynków letniskowych w wysokości 85,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 0/100) - rocznie.
2. Stawki określone w pkt 1 zawierają podatek VAT.
§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty za usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, i z którymi Wójt Gminy zawarł umowę,
w wysokości:
7307

podmioty prowadzące działalność osobiście 60,00 zł
z VAT
podmioty zatrudniające do 5 osób 140,00 zł z VAT
podmioty zatrudniające powyżej 5 osób 200,00 zł
z VAT

§ 3. Opłatę określoną w § 1 i 2, można uiszczać
u inkasentów, w kasie Urzędu Gminy lub na konto
Urzędu Gminy w Mucharzu.
§ 4. Inkasenci otrzymują prowizję 8% od zebranej
kwoty.
§ 5. Zwalnia się z opłaty za usuwanie i unieszkodliwiania odpadów komunalnych trzecie i kolejne dziecko
w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia oraz budynki użyteczności publicznej.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mucharz.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/203 Rady Gminy
Mucharz z 20 listopada 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Mucharz.
§ 8.
1. Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2012 roku
i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Mucharz oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 614
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Poz. 7308
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UCHWAŁA NR IX/96
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XVIII/82 z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm./, art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 95, poz.613 z późn. zm./
Rada Gminy Mucharz uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Mucharz Nr VIII/82
z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wprowadza się
następującą zmianę:

§ 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mucharz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy i Urzędzie Gminy
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 614
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Poz. 7308
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/96
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 614
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Poz. ,7309

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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UCHWAŁA NR IX/97
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy
Mucharz uchwala:

§ 1.
1. W budżecie Gminy Mucharz na rok 2011:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.433 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 614

– 44671 –

2) zwiększa się wydatki o kwotę 40.433 zł, zgodnie
z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu, jak
w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

Poz. 7309

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mucharz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3.
1. W uchwale budżetowej na 2011r. Nr III/15 z dnia
25 stycznia 2011r. wprowadza się zmiany wynikające
z niniejszej uchwały, tabel oraz załącznika.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela nr 1
do Uchwały Nr IX/97
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zmiany w planie dochodów bieżących na 2011r.
Nazwa

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

2.500

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

330

Pozostałe odsetki

230

Wpływy z różnych dochodów
750

Kwota
zwiększenia
w zł
5.960
0

2.900

Administracja publiczna

2.240

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

0

Pozostałe odsetki

790

Wpływy z usług
756

Kwota zmniejszenia
w zł

1.450

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

39.900

16.020

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

0

0

Podatek od środków transportowych

22.800

Podatek od czynności cywilnoprawnych

12.400

Dziennik Urzędowy
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Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.100

Wpływy z opłaty skarbowej

2.400

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

758

Wpływy z różnych opłat

1.200

Różne rozliczenia

8.433

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

801

900

16.020

0

w tym: dochody bieżące

8.433

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin

8.433

Oświata i wychowanie

4.100

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

0

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4.100

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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
Pozostałe odsetki

300
0

300

SUMA

58.693

18.260

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela nr 2
do Uchwały Nr IX/97
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dział

Rozdział

750
75023

Zmiany w planie wydatków na 2011r.
Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Kwota zwiększenia w zł
19.500
19.500
19.500
19.500
13.500
6.000

Kwota zmniejszenia w zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 614
754
75412

756

75647

757
75702

801
80101

852
85213

85214

85216

853
85395

926
92605

– 44673 –

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
z tego:
- obsługa długu
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
wydatki bieżące
z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poz. 7309
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.700

1.700
1.700
1.700
1.700
21.000
21.000
21.000
21.000
5.433
5.433
5.433
5.433
5.433
5.800
400

400
400
400
4.000
4.000
4.000
1.400
1.400
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300

1.300
1.300

Dziennik Urzędowy
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wydatki bieżące
z tego:
- dotacja na zadania bieżące
RAZEM

1.300
1.300
8.800

49.233

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela nr 3
do Uchwały Nr IX/97
Rady Gminy Mucharz
z dnia 22 grudnia 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Lp
1.
2.
3.
4.

5.

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik – nadwyżka
Przychody budżetu
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
-przychody z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
-wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
1. Spłata rat kredytów w Banku Spółdzielczym
2. Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

Kwota
13.083.110,23
12.554.497,05
528.613,18 zł
950.320,78 zł
517.073,17 zł
182.926,83 zł
250.320,78 zł
1.478.933,96 zł
330.000,00 zł
1.148.933,96 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Tarnowie
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), Komisarz Wyborczy
w Tarnowie podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Rada Miejska w Tarnowie uchwałą Nr XV/160/2011
z dnia 28 października 2011 r., stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 1, radnego Pana Roberta Mariana Wardzały, wybranego z listy nr 4
– Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Wygaśnięcie
mandatu nastąpiło wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu.
7310

2. Rada Miejska w Tarnowie uchwałą Nr XVII/207/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r., stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym nr 1 został Pan Maciej Morawski, kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił
prawa wybieralności.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Miasta Tarnowa.
Komisarz Wyborczy w Tarnowie
Jacek Satko

Dziennik Urzędowy
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OGŁOSZENIE
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego
Na podstawie art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:
Do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego zostały wpisane następujące obiekty:
1. Tymbark, gm. Tymbark-kaplica grobowa Myszkowskich wraz z otoczeniem w granicach części dz. ew.
nr 693, nr rejestru zabytków A-1212/M, decyzja
l.dz.OZKr.NS.ZL.410-A-26/10 z dnia 13.09.2010 r.
2. Powroźnik, gm. Muszyna -dawną cerkiew greckokatolicką pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła, obecnie kościół parafialny pod tym samym wezwaniem,
nr rejestru zabytków A-213/M, decyzja l.dz.
OZKr.NS.ZL.410-A-29/10 z dnia 29.06.2010 r.
3. Konieczna, gm. Uście Gorlickie –cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej nr 47, nr rejestru zabytków A-1216/M, decyzja l.dz OZKr.NS.AZD.410-A34/10 z dnia 14.09.2010 r.
4. Regietów Wyżny, gm. Uście Gorlickie –cmentarz
wojenny z okresu I wojny światowej nr 48, nr rejestru
zabytków
A-1217/M,
decyzja
l.dz
OZKr.NS.AZD.410-A-35/10 z dnia 13.09.2010 r.
5. Gładyszów, gm. Uście Gorlickie –cmentarz wojenny
nr 55 z okresu I wojny światowej, nr rejestru zabytków A-1218/M, decyzja l.dz OZKr.NS.MM.AZD.410A-36/10 z dnia 13.09.2010 r.
6. Gładyszów, gm. Uście Gorlickie –cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej nr 61, nr rejestru zabytków A-1219/M, decyzja l.dz OZKr.NS.MM.AZD.410A-37/10 z dnia 14.09.2010 r.
7. Magura Małastowska, gm. Uście Gorlickie –
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 58,
nr rejestru zabytków A-1220/M, decyzja l.dz
OZKr.NS.MM.AZD.410-A-38/10 z dnia 13.09.2010 r.
8. Magura Małastowska, gm. Uście Gorlickie –
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 59,
nr rejestru zabytków A-1221/M, decyzja l.dz
OZKr.NS.MM.AZD.410-A-39/10 z dnia 14.09.2010 r.
9. Blechnarka, gm. Uście Gorlickie –cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowejnr 49 , nr rejestru zabytków A-1222/M, decyzja l.dz.OZKr.NS.MM.AZD.410A-40/10 z dnia 14.09.2010 r.
10. Wysowa, gm. Uście Gorlickie –cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej nr 50, nr rejestru zabytków A-1223/M, decyzja l.dz.OZKr.NS.MM.AZD.410A-41/10 z dnia 22.02.2011 r.
11. Jodłówka Wałki, gm. Tarnów - cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej nr 205, nr rejestru zabytków A-1226/M, decyzja l.dz.OZKrT.MWo.410-A-45/10
z dnia 13.09.2011 r.
12. Błonie gm. Tarnów - cmentarz wojenny z okresu
I wojny światowej nr 198, nr rejestru zabytków A1227/M, decyzja l.dz.OZKrT.MWo.410-A-46/10 z dnia
13.09.2011 r.

13. Poręba Spytkowska, gm. Brzesko -dzwonnica przy
kościele Św. Bartłomieja, nr rejestru zabytków A1229/M, decyzja l. dz. OZKrT.MWo.410-A -51/10
z dnia 24.09.2010 r.
14. Szerzyny, gm. Szerzyny -kościół pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej wraz z najbliższym otoczeniem w granicach dz. ew. nr 1219, nr rejestru zabytków A1230/M decyzja l.dz.OZKrT.MWo.410-A -52/10 z dnia
06.10.2010 r.
15. Ołpiny, gm. Szerzyny -kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, nr rejestru zabytków A-1231/M, decyzja
l.dz.OZKr.MWo.410-A
-53/10
z dnia
14.10.2010 r.
16. Zakopane ul. Krupówki 1a- kościół pw. Najświętszej
Rodziny, nr rejestru zabytków A-1232/M, decyzja
l.dz.OZKr.DW.410-A -54/10 z dnia 18.10.2010 r.
17. Chocznia, gm. Wadowice - kościół pw. Narodzenia
Jana Chrzciciela, nr rejestru zabytków A-1233/M,
decyzja
l.dz.OZKr.DW.410-A
-55/10
z dnia
08.11.2010 r.
18. Klucze ul. Rabsztyńska 1-pałac Dietlów, nr rejestru
zabytków A-1234/M, decyzja l.dz.OZKr.DW.410-A 56/10 z dnia 14.10.2010 r.
19. Tabaszowa, gm. Łososina Dolna – drewniany kościół parafialny pw. Św. Mikołąja, nr rejestru A1236/M, decyzja l.dz. OZKr.NS.ZL.410-A-59/10 z dnia
30.12.2010 r.
20. Żegiestów, gm. Muszyna – sanatorium ,,Wiktor”,
nr rejestru A-1237/M, decyzja l.dz. OZKr.NS.ZL.410A-60/10 z dnia 20.12.2010 r.
21. Wola Rzędzińska, gm.,Tarnów- cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej nr 204, nr rejestru zabytków A-1238/M, decyzja l.dz.OZKrT.MWo.410-A-62/11
z dnia 16.02.2011 r.
22. Stary Sącz ul. Bandurskiego -kaplica Św. King,
położona na dz. ew. nr 2149, nr rejestru A-1239/M,
decyzja
l.dz.
OZKr.NS.Zl.410-A-64/11
z dnia
03.02.2011r.
23. Nowa Wieś gm. Łabowa- kapliczka domkowa, położona na dz. ew. nr 345, nr rejestru A-1240/M, decyzja l.dz. OZKr.NS.Zl.410-65/11 z dnia 10.03.2011 r.
24. Ropa, gm. Ropa -kościół pomocniczy pw. Św. Michał Archanioła, położony na dz. ew. nr 686, nr rejestru A-1240/M, decyzja l.dz. OZKr.NS.Zl.410-65/11
z dnia 10.03.2011 r.
25. Żegiestów, gm. Muszyna -kościół p.w. Św. Anny,
nr rejestru A-1243/M, decyzja l.dz.OZKrNS.ZL.410-A18/11 z dnia 29.04.2011 r.
26. Żegiestów, gm. Muszyna- pensjonat ,,Światowid”,
nr rejestru A-1245/M, decyzja l.dz.OZKrNS.ZL.410-A20/11 z dnia 08.06.2011 r.
27. Czarne, gm. Sękowa -cmentarz z okresu I wojny
światowej nr 53, położony na dz. ew. 14/2 i 15/2,
nr rejestru A-1247/M, decyzja l.dz.OZKrNS.AZD.410A-22/11 z dnia 24.03.2011 r.
28. Radocyna, gm. Sękowa -cmentarz z okresu I wojny
światowej nr 43, położony na dz. ew. 14/2 i 15/2,
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nr rejestru A-1248/M, decyzja l.dz.OZKrNS.AZD.410A-23/11 z dnia 06.05.2011 r.
Czarne, gm. Sękowa -cmentarz z okresu I wojny
światowej nr 45, położony na dz. ew. 27/2, nr rejestru A-1249/M, decyzja l.dz.OZKrNS.AZD.410-A24/11 z dnia 29.04.2011 r.
Zabawa, gm. Radłów -kościół pw. Trójcy Przenajświętszej,
nr
rejestru
A-1250/M,
decyzja
l.dz.OZKrT.MWo.410-A-26/11 z dnia 13.04.2011 r.
Ryglice, gm. Ryglice- kościół parafialny p.w. Św.
Katarzyny,
nr
rejestru
A-1252/M,
decyzja
l.dz.OZKrT.MWo.410-A-28/11 z dnia 23.03.2011 r.
Bodaki, gm. Sękowa- cmentarz wojenny z okresu
I wojny światowej nr 69, nr rejestru A-1253/M, decyzja l.dz.OZKrT.MWo.410-A-29/11 z dnia 02.06.2011 r.
Czarne, gm. Sękowa -cmentarz z okresu I wojny
światowej nr 44, położony na dz. ew. 89, nr rejestru
A-1254/M, decyzja l.dz.OZKrNS.AZD.410-A-30/11
z dnia 02.64.2011 r.
Krzywa, gm. Sękowa- cmentarz wojenny z okresu
I wojny światowej nr 62, nr rejestru A-1255/M, decyzja
l.dz.OZKrNS.AZD.410-A-31/11
z
dnia
30.06.2011 r.
Bruśnik, gm. Ciężkowice- cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 62, nr rejestru A-1256/M,
decyzja
l.dz.OZKr.T.MWo.410-A-32/11
z
dnia
17.05.2011 r.
Bistuszowa, gm. Ryglice- cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 165, nr rejestru A-1257/M,
decyzja
l.dz.OZKr.T.MWo.410-A-33/11
z
dnia
02.06.2011 r.
Ciężkowice,gm. Ciężkowice- cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej nr 137, nr rejestru A1258/M,
decyzja
l.dz.OZKr.T.MWo.410-A-34/11
z dnia 02.06.2011 r.
Tuchów, gm. Tuchów- ul. Jana III Sobieskiego 20,
budynek mieszkalny, nr rejestru zabytków A-1259/M
decyzja
l.dz.OZKr.T.Mwo.410-A-35/11
z
dnia
23.09.2011 r.
Kraków -Bulwary Wiślane obejmujące następujące
nieruchomości: dz. ew. nr 94, obręb 15, dz. ew.
nr 137/5 obręb 12, dz. ew. nr 90, 91, 92, 94, 87, 89,
83, 84, 82 i 88 obręb 216, dz. ew. nr 112/9, 112/12
obręb 14, dz. ew. nr 172/7, 172/5, 172/4 obręb 3, dz.
ew. nr 608/2, 609/4 obręb 1, dz. ew. nr 81/1,80/2,81/3
81/5 obręb 146 Śródmieście, dz. ew. nr 373/9,373/1,
410 obręb 14 Krowodrza, dz. ew. nr 547/7, 547/3,
547/11 obręb 10, dz. ew. nr 548/5, 47/3, 24/15, 23/7,
23/11, 10, 11, 12/2, 501/2, 502/2, 7/2, 6/2, 6/1, 5/2, 5/1,
4/2, 4/1, 3/2, 3/1, 547, 549/5 obręb 12, dz. ew. nr 513,
517/1,517/2 obręb 13 Podgórze, nr rejestru A1260/M , decyzja l.dz. OZKr.DW.410-A-36/11 z dnia
13. 06. 2011 r.
Bartne, gm. Sękowa- cmentarz wojenny z okresu
I wojny światowej nr 64, nr rejestru A-1262/M, decyzja
l.dz.OZKrNS.AZD.410-A-37/11 z dnia 23.08.2011 r.
Przełęcz Małastowska -cmentarz wojenny z okresu
I wojny światowej nr 60, nr rejestru A-1263/M, decyzja
l.dz.OZKrNS.AZD.410-A-38/11 z dnia 23.11.2011 r.
Kraków - zespół lokomotywowni Płaszów, składający się wachlarzowej i prostokątnej hali parowozowni, wieży ciśnień, stalowych żurawi, układu torów
i obrotnicy, położony na dz. ew. nr 1/42 obręb 52
i 1/24 obręb 54 Podgórze , nr rejestru A-1264/M, decyzja l.dz. OZKr.DW.410-A-39/11 z dnia 13.06.2011 r.

Poz. 731,7311

43. Zakopane, Harenda 12a -zespół Muzeum im.
J. Kasprowicza, składający się z domu i mauzoleum poety, położony na dz. ew. nr 36,74/2 i 262 obręb 34, nr rejestru A-1265/M, decyzja l.dz OZKr.DW.
410-A-40/11 z dnia 15.06.2011r.
44. Frydman, gm. Łapsze Niżne -piwnice winne usytuowane na dz. ew. nr 8070,8075,8076/4 i 8078/3,
nr rejestru A-1266, decyzja l.dz.OZKr.DW. 410-A41/11 z dnia 30.06.2011r.
45. Przybradz gm. Wieprz- kaplica p.w. Św. Katarzyny
Sieneńskiej, położona na dz. ew. nr 1069, nr rejestru
A-1268, decyzja l.dz.OZKr.DW.410-A-43/11 z dnia
20.07.2011r.
46. Kraków ul. Loretańska 16-18 -dawna Szkoła Wydziałowa, położona na dz. ew. nr 89 obręb 61 Śródmieście,
nr
rejestru
A-1269,
decyzja
l.dz.OZKr.DW.410-A-45/11 z dnia 17.06.2011r.
47. Brzesko -część gotycka kościoła pw. Św. Jakuba,
nr rejestru A-1270, decyzja l.dz.OZKrT.MWo.410-A46/11 z dnia 30.06.2011r.
48. Kraków- układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy
Kazimierza w obrębie tzw ,,nowego miasta” wraz
z historycznymi przedmieściami: Łaką Św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierskimi, nr
rejestru A-1273, decyzja l.dz.OZKr.DW.410-A-49/11
z dnia 18.07.2011r.
49. Zakopane ul. Krupówki 41 – budynek tzw. ,,Bazar
Polski”,
nr
rejestru
A-1271/M,
decyzja
l.dz.OZKr.DW.410-A-47/11 z dnia 01.07.2011r.
50. Kraków Wawel 3- budynek Wikarówki położony na
dz. ew. nr 532 obręb 1 Śródmieście, nr rejestru A1273a/M, decyzja l.dz.OZKr.DW.410-A-49a/11 z dnia
29.06.2011r.
51. Kacwin, gm. Łapsze Niżne -zespół kaplic składający się
z kaplicy pw. Św. Wojciecha, Św. Trójcy, Matki Boskiej
Śnieżnej i św. Katarzyny, nr rejestru A-1274/M, decyzja
l.dz.OZKr.DW.410-A-50/11 z dnia 29.07.2011r.
52. Kamianna, gm. Łabowa- kościół p.w. Św. Nawiedzenia
NMP,
nr
rejestru
A-1275/M,
decyzja
l.dz.OZKr.NS.5140.A.51.2011.ZL z dnia 27.09.2011r.
53. Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa- kościół p.w Św.
Michała Archanioła, nr rejestru A-1278/M, decyzja
l.dz.OZKr.NS.5140.A.54.2011.ZL z dnia 11.10.2011r.
54. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski – kościół p.w Św.
Katarzyny,
nr
rejestru
A-1279/M,
decyzja
l.dz.OZKr.T.5140.A.55.2011.MWo3 z dnia 06.10.2011r.
55. Kacwin, gm. Łapsze Niżne -budynek dawnej organistówka,
nr
rejestru
A-1282/M,
decyzja
l.dz.OZKr.5140.A.58.2011.DW1 z dnia 04.11.2011r.
56. Olkusz ul. Górnicza i Bożnicza -relikty zabudowy
XIV i XVI wiecznej, składające się z miejskiego muru
obronnego z basztą oraz przyległej zabudowy , usytuowanej na dz. ew. nr 1701, nr rejestru A-1283/M,
decyzja
l.dz.OZKr.5140.A.59.2011.DW
z
dnia
09.11.2011 r.
57. Olkusz Rynek - relikty ratusza miejskiego, nr rejestru
A-1284/M,
decyzja
l.dz.OZKr.5140.
A.60.2011.DW z dnia 22.11.2011r.
58. Muchówka, gm. Nowy Wiśnicz -kościół parafialny
p.w. Najświętszego serca Pana Jezusa, nr rejestru
A-1285/M, decyzja l.dz.OZKr.5140.A.61.2011.MWo
z dnia 24.11.2011r.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie:
Jan Janczykowski
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OGŁOSZENIE
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego
Na podstawie art. 14 ust.3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz 1568 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:
Z rejestru zabytków nieruchomych województwa
małopolskiego zostały skreślone następujące obiekty:
1. Andrychów gm. Andrychów - ul. Garncarska 12 dom podcieniowy, skreślony decyzją z dnia
19.07.2011 r.
2. Bartne gm. Sękowa – kuźnia w zagrodzie nr 37,
nr rejestru A-248/78, skreślona decyzją z dnia
11.10.2011 r.
3. Gołkowice Dolne gm. Stary Sącz - zagroda nr 23,
nr rejestru A-155, skreślona decyzją z dnia
19.07.2011 r.
4. Jodłówka gm. Rzezawa – chałupa nr 98, nr rejestru
A-192, skreślona decyzją z dnia 07.09.2010 r.
5. Krościenko n/Dunajcem, gm. Krościenko –
ul. Jagiellońska 54, nr rejestru A-370, skreślona decyzją z dnia 19.07.2011 r.

6. Narama gm. Iwanowice – kościół par. p.w. NMP
z Góry Karmel, A-166, skreślony decyzją z dnia
05.05.2011r.
7. Nidek gm. Wieprz – budynek czworaków, nr rejestru A-517, skreślony decyzją z dnia 15.11.2010 r.
8. Radocza, gm. Tomice - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, nr rejestru 302, skreślony decyzją
z dnia 19.07.2011 r.
9. Szczawnica, gm Szczawnica ul. 18-go Stycznia dom, skreślony decyzją z dnia 17.11.2011r.
10. Kraków ul. Limanowskiego 47/49-kamienica,
nr rejestru A-476, skreślona decyzją z dnia
17.09.2010 r.
11. Kraków ul. Pod Strzechą 11 -spichlerz, nr rejestru
A-558, skreślony decyzją z dnia 28.02.2010 r.
12. Rożnowice, gm. Biecz -spichlerz, nr rejestru A-208,
skreślony decyzją z dnia 19.10.2011r.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie:
Jan Janczykowski
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UCHWAŁA NR KI – 411/606/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 21 grudnia 2011 r. znak
sprawy: KI-43-155/69/11
stwierdza nieważność uchwały Nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.);
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XI/97/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej
zasad jej ustalania i poboru.

biono terminowi z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.).
Kolegium Izby, badając zgodność z prawem uchwały
NR XI/97/2011 uznało, że waga stwierdzonych wad
prawnych i konsekwencje braków w zapisach § 2, § 3
i § 4 pkt 1 uzasadniają unieważnienie uchwały w całości.
2. Zgodnie z dyspozycją § 1 uchwały Rada Miejska
w Makowie Podhalańskim wprowadza obowiązek
podatkowy w zakresie uiszczania opłaty targowej
z art. 15 ustawy z dnia 15 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613; z późn. zm.).

UZASADNIENIE
1. Wymieniona we wstępie Uchwała NR XI/97/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 r. – wpłynęła do organu nadzoru w dniu
22 listopada 2011 r. (Przy przekazaniu uchwały uchy

Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 570 z dnia
8 grudnia 2011 roku

Jak to wynika z § 2, opłatą targową objęto jedynie
osoby fizyczne i osoby prawne, z pominięciem dokonujących sprzedaży na targowiskach jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np.
spółek z art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Powyższe
określenie zakresu podmiotowego obowiązku ponoszenia opłaty targowej uchybia dyspozycji normy
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z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Przy określaniu stawek opłaty targowej w § 2 wskazano, że dotyczą one sprzedaży na placu targowym
w Makowie Podhalańskim przy ul. Konopnickiej oraz
w innych miejscach, niż plac targowy. Natomiast
w dyspozycji kolejnego przepisu (§ 3) określono „rodzaje” i „kwoty” stawek bez bezpośredniego doprecyzowania jakich miejsc w Gminie one dotyczą. Dopiero z treści § 4 można domniemywać, że stawki
z § 3 odnoszą się do placu targowego opisanego
w § 2 uchwały.

W zapisie o stawkach z § 4 ust. 1 uchwały posłużono
się niewłaściwym określeniem przedmiotu opłaty
targowej (9 zł), jako (cyt.): „(…) zajęcie 1 m2 w innych
miejscach niż plac targowy przy ul. Konopnickiej
w Makowie Podhalańskim”. Należy przy tym zaznaczyć, że stawka określona w poprzedzającym zapisie
§ 3 pkt 2 dotyczy „zajęcia placu targowego na cele
handlowe” (podkreślenie Kolegium Izby), zaś stawka
z § 4 ust. 1 literalnie nie dotyczy zajęcia miejsca w celu prowadzenia handlu, ale samego „zajęcia miejsca”.

W ocenie Kolegium Izby, zapisy § 3 i § 4 ust. 1
uchwały NR XI/97/2011 zostały przyjęte z uchybieniem „zasady określoności prawa (zasady starannej
legislacji)” - wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprecyzyjność zapisów może
być powodem odmiennych od siebie interpretacji
stawek opłaty z uchwały NR XI/97/2011 ze strony
osób dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański oraz ze strony inkasentów opłaty
targowej.
4. Kolegium Izby stwierdza ponadto, że przy określaniu
stawek opłaty targowej za sprzedaż obnośną z ręki,
kosza wiadra (itp.) w obrębie § 3 pkt 1 lit a.\ i b.\ dopuszczono się do nieuprawnionego zróżnicowania
wysokości stawki w zależności od cech podmiotowych osoby sprzedającej.
Według § 3 pkt 1 lit a, jeśli sprzedaży produktów typu: sery, jaja, masło, runo leśne dokonywałby indywidualny producent rolny i zarazem produkty pochodziłyby z jego gospodarstwa rolnego, to stawka
dzienna opłaty wynosiłaby: 1 zł. Tymczasem sprzedaż
takich samych produktów dokonywana przez inny
podmiot, w świetle § 3 pkt 1 lit b, byłaby objęta opłatą targową wyższą, bo w kwocie 3 zł 50 gr.
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Prezesa Rady do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908):
5.1.) Niewłaściwie, z punktu widzenia zasad pisowni
polskiej, został zredagowany § 3, w którym po
pierwszym zdaniu (z kropką) pojawia się wyliczenie w postaci „punktów 1 i 2”, przy czym wyliczenie to w zdaniu je poprzedzającym nie zostało
opatrzone stosownym sformułowaniem. Zdanie
poprzedzające jest ponadto zakończone „kropką”,
a nie „dwukropkiem”.
5.2.) W zapisie § 4 dla określenia „ustępu 1” posłużono się zarówno oznaczeniem „ustęp” (tj. cyfrą
1 z kropką), ale i także właściwym dla wyliczeń
dodatkowym oznaczeniem „punkt 1” (cyfra 1
z nawisem). Powyższa jednostka redakcyjna – co
również dowodzi tekst uchwały zamieszczony
w Dzienniku Urzędowym – ma dwa przeciwne do
siebie oznaczenia.
Drugie z kolei i zarazem samodzielne zdanie z § 4
zostało oznaczone w sposób właściwy dla „punktów” (cyfra 2 z nawiasem), choć jest ono ustępem 2.
5.3.) Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że zamieszczone w § 4 ust. 2 postanowienie regulujące sposób zapłaty opłaty targowej, ze względu na jego
ulokowanie w § 4, dotyczy wyłącznie zapłaty za
sprzedaż dokonywaną w innym miejscu, niż
określa to treść zdania pierwszego w § 4. Prowadziłoby to do wniosku, że w zakresie sprzedaży
dokonywanej na placu targowym przy ul. Konopnickiej (§ 3 w zw. z § 4) Rada Miejska nie wywiązała się z obowiązku określenia zasad poboru
opłaty targowej z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Z przyczyn określonych powyżej Kolegium Izby, po
uprzednim wszczęciu postępowania o stwierdzenie
nieważności uchwały NR XI/97/2011 – orzekło, jak
w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, dotyczące aktu
prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, na podstawie art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95;
z późn. zm.).

POUCZENIE

Dokonane w ten sposób zróżnicowanie sytuacji
prawnej sprzedawców koliduje z „zasadą równości
(zasadą niedyskryminacji)” z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnia to unieważnienie
zapisu § 3 pkt 1.

Na niniejszą uchwałę przysługuje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym
należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

5. Dodatkowo Kolegium Izby wskazuje na następujące
nieścisłości
legislacyjne
zapisów
uchwały
Nr XI/97/2011, które stanowią uchybienie przepisom
§ 143 w zw. z § 25 i § 57 załącznika do rozporządzenia

Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI – 411/604/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 21 grudnia 2011 r.
znak sprawy KI-43-149/43/11
stwierdza nieważność uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia podatku rolnego na 2012 rok, w części dotyczącej postanowień paragrafu 2 uchwały
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2012 rok,
w części dotyczącej postanowień § 2 uchwały.

UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2012 rok, wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w dniu 9 grudnia 2011 r.
Rada Miejska Nowe Brzesko podejmując przedmiotową uchwałę powołała się między innymi na unormowania art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zmian.).
Na mocy postanowień wyżej wymienionego przepisu rady gmin zostały uprawnione do obniżenia cen
skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanych jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Rada
Miejska Nowe Brzesko skorzystała z tego upoważnienia,
postanawiając w § 1 uchwały o obniżeniu ceny żyta do
celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszonej w Komuni
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Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 588 z dnia
15 grudnia 2011 roku.

kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października2011 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.
P. z 2011 r. Nr 95, poz. 969) z kwoty: 74,18 zł za 1 q do
kwoty: 60,00 zł za 1 q. Jednocześnie w § 2 uchwały Rada
Miejska Nowe Brzesko ustaliła wysokość podatku rolnego w 2012 roku dokonując odpowiednich przeliczeń w
oparciu o ustaloną przez siebie średnią cenę skupu żyta
w § 1 uchwały i unormowania z art. 6 ust. 1 ustawy o
podatku rolnym. W konsekwencji Kolegium Izby stwierdziło, że postanowienia z § 2 uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011 r.
uchwalono bez podstawy prawnej.
W konsekwencji, po uprzednim wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności i powiadomieniu
Gminy o kolejnym posiedzeniu Kolegium w sprawie
przedmiotowej uchwały – postanowiono orzec jak w
sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI – 411/601/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 21 grudnia 2011 r.
znak sprawy KI-43-149/37/11
stwierdza nieważność uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie
stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów, w części dotyczącej postanowień
paragrafu 10 uchwały
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/81/2011 
Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty
targowej i wynagrodzenia inkasentów, w części dotyczącej postanowień § 10 uchwały.

UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek opłaty
targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w dniu 7 grud-nia 2011 r.
Rada Miejska w Nowym Brzesku podejmując
przedmiotową uchwałę powołała się na unormowania
art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego. Odnośnie zasad i trybu ogłaszania aktów prawa
miejscowego przepis art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym – odsyła do ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2011 r. Nr 197, poz. 1172). Do zasad ogłaszania aktów
prawa miejscowego zaliczyć należy zasady dotyczące
wejścia w życie norm wyrażonych w akcie prawa miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 wzmiankowanej
ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny
określi termin dłuższy. W uzasadnionych natomiast
przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie
w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia
w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego


Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 588 z dnia
15 grudnia 2011 r.

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego
aktu w dzienniku urzędowym. Przepisy te są rozwinięciem jednej z konstytucyjnych zasad państwa prawnego
wyrażonych w art. 2 Konstytucji RP jaką jest zasada
niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit). Zakaz
nieretroakcji
nie
ma
charakteru
absolutnego
i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach moc wsteczna
przepisowi może być nadana. Wynika to wyraźnie
z przepisu art.5 w/w ustawy w myśl którego przepisy
art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie.
W rozpatrywanej sprawie w przepisie § 10 uchwały
postanowiono, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Nabranie przez akt prawny mocy, o której traktuje druga
część przepisu, nie jest niczym innym jak jego wejściem
w życie. Akt prawa miejscowego nie może wejść w życie
i nie posiadać mocy obowiązującej, nie może też posiadać mocy obowiązującej przed wejściem w życie. Konsekwencją przyjętego sformułowania stało się objęcie
skutkiem kwestionowanej uchwały okresu poprzedzającego jej ogłoszenie, co nie jest niczym innym jak nadaniem jej mocy wstecznej. Jak wyżej wspomniano
wprawdzie zakaz retroakcji nie ma charakteru absolutnego i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach moc wsteczna przepisowi mogłaby być nadana, jednakże w badanym wypadku Kolegium Izby nie dopatrzyło się takich
wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisie
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
które usprawiedliwiałyby odstąpienie od podstawowej
zasady państwa prawnego, jaką jest zasada niedziałania
prawa wstecz.
W konsekwencji, po uprzednim wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności i powiadomieniu
Gminy o kolejnym posiedzeniu Kolegium w sprawie
przedmiotowej uchwały – postanowiono orzec jak w
sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).
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POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po7315
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średnictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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