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Rady Gminy Dębno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania, zmienionej uchwałami Rady Gminy Dębno Nr III/276/2010
z dnia 26 marca 2010 r. i Nr II/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
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Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia
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Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010
Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.

3217

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
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Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków

3223

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
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Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna

3236

Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011 r. uchylająca uchwałę
nr XL/215/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę
nr II/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
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Burmistrza Miasta Chrzanów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz
zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
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Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 21 stycznia 2011 r. do Porozumienia
Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia ośrodka
wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
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UCHWAŁA NR I/29/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie:zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, zmienionej uchwałami Rady Gminy Dębno Nr III/276/2010 z dnia 26 marca 2010 r. i Nr II/8/2010
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy
Dębno uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno
z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 218,
poz.1464), zmienionej uchwałami Rady Gminy Dębno
Nr III/276/2010 z dnia 26 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 283, poz.1880) i Nr II/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 715, poz. 6098)
wprowadza się następującą zmianę:

publicznych prowadzonych przez Gminę Dębno,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Dębno pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole niepubliczne poda organowi
dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do działalności
przedszkoli niepublicznych od dnia 1 stycznia 2011 r.

- w § 3 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „ Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości 85 % wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
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UCHWAŁA NR IV/10/2011
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
zm. Dz. U. Nr 151, poz. 1014) Rada Gminy w Drwini u c h
w a l a , co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
przez Gminę Drwinia zadania własnego z zakresu sportu
na terenie Gminy Drwinia .
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536).
3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”,
przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie
określonych w niniejszej uchwale.

4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Drwinia będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Drwinia
2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez organizacje
sportowe.
§ 2. Warunki otrzymania dotacji
1. Organem przyznającym dotację na projekt
z zakresu sportu jest Wójt Gminy Drwinia
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie
w określonej dyscyplinie sportu;
2) udział klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej
dyscyplinie sportu;
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów
i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu
sportu;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych
dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
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5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.
6) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.
2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego,
o którym mowa w § 1 ust.4.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5) wypłaty stypendiów sportowych.
§ 3. Tryb udzielania dotacji
1. Organem przyznającym dotację na projekt
z zakresu sportu jest Wójt Gminy Drwinia.
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wnioski winny być składane w terminie do
15 października roku poprzedzającego rok budżetowy,
jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku
następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2011 roku będą
składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie
niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Drwinia
wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania
sportu na terenie Gminy,
2) przedstawioną kalkulację kosztów;
3) możliwość realizacji zadania przez podmiot;
4) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadania
7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację
przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatków na dotacje
o których mowa w § 1 ust. 3 w budżecie gminy.
8. Wójt Gminy Drwinia dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na
wybrany projekt.

Poz. 530

9. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się
na stronie internetowej Gminy.
§ 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Drwinia zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, która powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb płatności; opis zakresu rzeczowego
zadania; termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja; termin i sposób rozliczenia dotacji,
w tym termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji,
z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od
określonego w umowie dnia wykonania zadania; postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie
kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych
na jego finansowanie środków własnych oraz zobowiązanie się podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie wykonywania zadania i wykorzystania
dotacji.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek
zaakceptowany przez Wójta Gminy Drwinia.
3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia
dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie
może powodować zwiększania kwoty przyznanej dotacji.
4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych
przypadkach przesunięć rzeczowo – finansowych do
20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu
zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga
pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Drwinia.
§ 5. Określa się wzór sprawozdania z wykonania
zadania w treści załącznika nr 2 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Drwini
Małgorzata Bawół

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 67

– 3212 –

Poz. 530
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/10/2011
Rady Gminy w Drwini
z dnia 31 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy w Drwini
Małgorzata Bawół
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/10/2011
Rady Gminy w Drwini
z dnia 31 stycznia 2011 r.
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UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 266,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240/ oraz
art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1241/ Rada Gminy KocmyrzówLuborzyca uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 664 791,73 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 664 791,73 zł - jak w załączniku nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 329 365,73 zł w tym:
a) wydatki bieżące 254 365,73
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 254 365,73
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 254 365,73 wydatki na doatcje na zadania
bieżące 65 000,00.
b) wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 10 000,00 zł
3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę
335 426,00 zł w tym
1) na spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 335 426,00 zł.
§ 2. Przyjmuje się:
1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach
z par. 1 ust. 3 jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W uchwale budżetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) w załączniku nr 2.2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 788 386,09 zł
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
546 170,28 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie
2 334 556,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- planowane przychody:
- zaciągnięte pożyczki 335 426,00 zł
- wolne środki 210 744,28 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek
zaciąganych
w roku
2010
w kwocie
335 426,00 zł
5. Upoważnia się Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 4, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej
z załącznika nr 11.
6. Załącznik nr 3 /przychody i rozchody budżetu/
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Załącznik nr 11 /prognoza długu publicznego
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca/ otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Doniec
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/16/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010
Dział
900

Rozdział

Paragraf

6298

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł
Razem

Zwiększenia

Zmniejszenia

664 791,73
664 791,73
664 791,73

Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Doniec
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/16/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 do załącznika nr 2/09 i nr 2.2./09
Uchwały Budżetowej
Dział
600

Rozdział
60004

60016

700
70005

750
75023

754
75412

Paragraf

Treść
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Drogi publiczne gminne
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja państwowa
Urzędy Gmin
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym

Zwiększenia
150 865,73
70 865,73
70 865,73
70 865,73
70 865,73
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00,
20 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
17 500,00
17 500,00
7 500,00

Zmniejszenia
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80101

80104

80105

80113

851
85154
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wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
b/ wydatki majątkowe
w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym
a/ wydatki bieżące
wydatki na dotacje na zadania bieżące

Przedszkola
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki na dotacje na zadania bieżące
Przedszkola specjalne
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
Dowożenie uczniów do szkół
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem

Poz. 531
7 500,00
7 500,00
10 000,00
10 000,00
110 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

63 500,00
63 500,00
63 500,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
329 365,73
Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Doniec
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/16/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010 /do załącznika nr 3/

1/ Dochody ogółem
2/ Wydatki ogółem
3/ Wynik/ Nadwyżka/deficyt
4/ Przychody budżetu
- zaciągnięte kredyty bankowe
- zaciągnięte pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat
ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z pożyczek udzielonych
5/ Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
- środki na udzielenie pożyczek z budżetu

stan na
30.12.10
31 873 118,92
30 420 158,83
1 452 960,09
546 170,28
0,00
335 426,00
0,00
210 744,28

zwiększenia

0
0
0
1 999 130,37
0
1 999 130,37
0
0

0
0
0
335 426,00
0
335 426,00
0
0

664 791,73
329 365,73
335 426,00
0
0,00

stan na
30.12.10
32 537 910,65
30 749 524,56
1 788 386,09
546 170,28
0,00
335 426,00
210 744,28

0
0
0
2 334 556,37
0
2 334 556,37
0
0

Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Doniec
Załącznik nr 4
do uchwały nr III/16/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Prognoza długu publicznego Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na lata 2008 – 2011
I. Informacja o stanie i strukturze zadłużenia na koniec 30 12 2010 r. oraz zakresie obciążenia tym długiem budżetów
lat następnych
Lp.
1.
I.

2.
Dochody budżetu ogółem:
w tym:
a). podatki i opłaty lokalne
b). udziały w podatkach państwowych
c). dochody z mienia
d). subwencje
e). dotacje z budżetu państwa do
zadań zleconych
f). środki z budżetu Unii Europejskiej
II.
Przychody budżetu
2.1. Pożyczki/ kredyty
2.2. Papiery wartościowe
2.2.1 w tym: przychody z zadłużenie z polub życzek/ kredytów i papierów warto2.2.1. ściowych zaciąganych w związku ze
środkami przyrzeczonymi w umowie
z podmiotem przekazującym środki
z Funduszu Spójności i funduszy
Unii Europejskiej

2008
3.
25 436 020,93

2009
4.
27 079 156,24

2010
5.
32 540 910,65

2011
6
44 503 658,03

4 047 439,55

3 801 291,32

4 111 502,00

4 500 000,00

5 371 473,00
213 722,96
11 107 380,00
3 492 040,19

6 074 769,84
2 210,00
12 140 732,00
3 324 063,27

5 742 892,00
302 000,00
12 018 272,00
3 330 501,00

5 800 000,00
100 000,00
13 100 000,00
3 800 000,00

31 773,12
558 016,40
0,00

70 681,90
3 143 371,14
2 610 806,67

1 964 213,73
546 170,28
335 426,00

16 641 820,00
5 063 404,00
5 063 404,00
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2.4.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na
rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek
2.5. Nadwyżka z lat ubiegłych
spłata udzielonej pożyczki
Ogółem pozycja I i II
III. Wydatki budżetu ogółem:
.1. Wydatki bieżące
w tym:
3.1.1. koszty obsługi długu z tytułu odsetek
i dyskonta od pap. wartościowych

– 3221 –

Poz. 531

362 521,00

226 889,00

45 495,40
150 000,00
25 994 037,33
25 162 840,86
20 347 297,84

305 675,47

210 744,28
0,00

30 222 527,38
29 890 074,91
21 594 780,52

33 087 080,93
30 752 524,56
24 741 526,56

49 567 062,03
49 419 342,03
24 108 154,03

117 443,00

160 255,00

30 511,91
11 958,21

Wydatki bieżące z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej
3.2.

0,00 PLN

w tym:
Wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
3.3. Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
3.3.1 W tym: poręczeń i gwarancji udzielanych samorządowym osobom
prawnym w związku z realizującym
zadania z wykorzystaniem środków
pochodzących z Funduszu Spójności
lub funduszu strukturalnych U.E.
(Szpital.)
IV. Rozchody budżetu
4.1. Spłata pożyczek/kredytów
udzielone pożyczki
4.2. Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.1.1. + IV
4.3. w tym:
4.3.1. Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia
zaciągniętego w związku ze środkami
określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
4.4. Obciążenia budżetu SUMA:
4.2
.
Łączne zadłużenie na koniec roku
budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu emisji obligacji
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
5.1. w tym: Dług publiczny powstały
w związku ze środkami określonymi
w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności U.E.
5.2. Saldo zadłużenia (V – 5.1)
VI. Wskaźniki zadłużenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia
z art. 169 ustawy o finansach
publicznych (4.4. : I ≤ 15%)

4 815 543,02

8 295 294,39

6 010 998,00

25 311 188,00

0,00

8 204 412,67

5 960 998,00

25 261 188,00

298 632,00
135 632,00
163 000,00

120 835,00

2 334 556,37

147 720,00

120 835,00

2 334 556,37

147 720,00

310590,21

151 346,91

2 451 999,37

307 975,00

310590,21
226 889,00

151 346,91
2 716 860,67

2 451 999,37
717 730,30

307 975,00
5 633 414,30

226 889,00

2 716 860,67

717 730,30

5 633 414,30

1,22

0,56

7,53

0,69
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Wskaźnik procentowy zadłużenia
z art. 170 ustawy o finansach
publicznych ( 5.2. : I ≤ 60%)

0,89

Poz. 531,532

10,03

2,20

12,65

Luborzyca, dnia 30 12 2010.r.
Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95
z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. 1. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach Gminy wyznacza się:
Baranówka - Adamczyk Dorota
Czulice - Rozpondek Tadeusz
Dojazdów - Zięciak Halina
Goszyce - Kaczmarczyk Augustyn
Goszcza - Siudek Adolf
Głęboka - Machnik Krzysztof
Karniów - Żuwała Helena
Kocmyrzów - Chmiel Krzysztof
Krzysztoforzyce - Trela Antoni
Luborzyca - Trątnowiecki Zbigniew
Łuczyce - Sykut Agnieszka
Łososkowice - Płaszewski Jacek
Maciejowice - Witas Tadeusz
Marszowice - Chochołek Magdalena
Prusy - Wierzbińska Dorota
Pietrzejowice - Wypych Marek
Rawałowice - Witek Andrzej
Sadowie - Broś Krystyna
532

Skrzeszowice - Nagacz Łucja
Sulechów - Nowak Marian
Wola Luborzycka - Rynczak Kazimierz
Wysiołek Luborzycki - Kaczmarczyk Anna
Wiktorowice - Kura Adolf
Wilków - Wójcik Adam
Zastów - Łaciak Jolanta.
2. W przypadku rezygnacji z poboru inkasa przez
sołtysów wymienionych w ust. 1, pobór należności
będzie wykonywał Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
kasa oraz Bank i Poczta.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% zainkasowanej kwoty podatku.
§ 4. 1. Inkasenci wpłacają pełna wysokość zainkasowanej kwoty podatków na konto Urzędu Gminy nie
później niż w dniu następującym po ostatnim dniu,
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego
wpłata podatku powinna nastąpić.
2. Wynagrodzenie za inkaso jest płatne w terminie
do 10 dni po zakończeniu inkasa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 6. 1. Tracą moc uchwały: Nr V/25/07 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 luty 2007 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwały
2. Nr XL/253/10 Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca z dnia 7 października 2010 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca z dnia 20 luty 2007 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR IV/20/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta
Mszana Dolna uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta
Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 1.070.372,00 zł. oraz
dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach
dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów wynosi
25.126.865,54 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.070.372,00 zł.,
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.299,00 zł.
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
1.236.671,00 zł w tym:
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 1.070.372,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załączni
kiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków wynosi
27.269.727,54 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 649.292,00 zł.,
w tym:
1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 526.992,00 zł. w tym:
a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 113.801,00 zł.
b) zmniejsza się wydatki związane z realizacja zadań
statutowych o kwotę 413.191,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 22.300,00 zł.
3) zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego
o kwotę 100.000,00 zł.:
- zgodnie z załącznikiem nr 2,1 do niniejszej uchwały
3. W związku ze zmianami określonymi w ust.
1 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę
421.080,00 w tym:
1) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 421.080,00 zł. w tym:
a) zmniejsza się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 o kwotę 32.880,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2
dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi
w § 2 zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Miasta Mszana Dolna na rok 2010 - zastępując go załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta
Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
Lp.

Dział

Treść

1

020

Leśnictwo
Dochody bieżące
w tym:
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
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dochody bieżące

2

400

Dochody
Zmniejszenia Zwiększenia
100,00
100,00
100,00

-

-

1.300,00
1.300,00
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3

600

4

700

5

750

6

754

7

756

8

9

801

900
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w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Transport i łączność
Dochody bieżące
w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Administracja publiczna
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody bieżące
w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata skarbowa
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
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
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-

1.300,00
140,00
140,00

1.216.134,00
38.000,00

140,00
5.100,00
5.100,00

35.000,00

4.400,00
-

3.000,00
1.178.134,00

700,00
-

1.178.134,00

-

2.000,00
2.000,00

26.200,00
26.200,00

2.000,00
-

200,00
26.000,00
500,00
500,00

1.500,00

500,00
216.922,00

1.500,00

216.922,00

-

56.000,00
33.500,00
3.000,00

-

54.000,00
4.800,00
18.622,00
6.000,00

1.500,00
-

41.000,00
3.687,00
3.687,00

-

3.687,00

55.700,00
55.700,00

9.750,00
9.750,00

55.700,00

2.000,00
-
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Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna i sport
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 budżetu
środków europejskich

Razem:

Poz. 533
58.537,00
58.537,00

5.750,00
2.000,00

58.537,00

-

1.333.971,00

263.599,00

-

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
Lp.
1

Dział

Rozdział

400
40002

2

600
60013

60016

60017

60078

3

700
70005

4

750
75011

75022

75023

5

754
75416

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
b) wydatki majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż miejska
w tym:
a) wydatki bieżące

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
27.000,00
27.000,00

-

27.000,00
401.200,00
61.200,00

-

61.200,00
320.000,00

-

140.000,00
180.000,00
10.000,00

-

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00
25.000,00
25.000,00

-

25.000,00
106.600,00
1.000,00

-

1.000,00
13.500,00

-

13.500,00
92.100,00

-

92.100,00
17.400,00
17.400,00

-

17.400,00

-
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6

757
75702

7

801
80101

80104

8

851
85154

9

852
85202

85214

85216

85219

10

853
85395

11

900
90001

90002

90003

90004

90015

90095

12

921
92105
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Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
w tym:
a) wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące

Poz. 533
100.000,00
100.000,00

-

100.000,00
1.051,00
-

3.687,00
3.687,00

1.051,00

3.687,00

1.051,00
-

18.622,00
18.622,00

57.104,97
5.100,00

18.622,00
-

5.100,00
20.554,97

-

20.554,97
6.300,00

-

6.300,00
25.150,00

-

25.150,00
-

20.554,97
20.554,97

332.500,00
124.000,00

20.554,97
-

4.000,00
120.000,00
16.000,00

-

16.000,00
130.000,00

-

130.000,00
30.000,00

-

30.000,00
18.500,00

-

18.500,00
14.000,00

-

14.000,00
1.000,00
1.000,00

-

1.000,00

-
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92601
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Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
a) wydatki bieżące

Razem:

Poz. 533
70.037,00
62.537,00

25.657,00
25.657,00

4.000,00
58.537,00
7.500,00

25.657,00
-

7.500,00
1.138.892,97

68.520,97

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 2,1
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
Lp.

Dział

1

600

Rozdział

60016

60017

60078

2

700
70005

3

750
75011

75022

75023

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
160.000,00
140.000,00
140.000,00

-

140.000,00
10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00
25.000,00
25.000,00

-

25.000,00

-

25.000,00
106,600,00
1.000,00

-

1.000,00

-

1.000,00
13.500,00

-

3.500,00

-

3.500,00
10.000,00
92.100,00

-

88.100,00

-
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4

754
75416

5

757
75702

6

801
80101

80104

7

851
85154

8

852
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85216

85219

9

853
85395
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w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Miejska
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(5) obsługa długu
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Przedszkola
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zasiłki stałe
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 533

40.600,00
47.500,00
4.000,00
17.400,00
17.400,00

-

16.900,00

-

15.000,00
1.900,00
500,00
100.000,00
100.000,00

-

100.000,00
1.051,00
-

3.687,00
3.687,00

-

3.687,00

1.051,00

3.687,00

1.051,00
1.051,00
-

18.622,00

-

18.622,00

57.104,97
5.100,00

18.622,00
-

5.100,00

-

5.100,00
20.554,97

-

20.554,97

-

6.300,00

-

6.300,00
25.150,00

-

25.150,00

-

25.150,00
-

20.554,97
20.554,97

-

20.554,97
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90001

90002

90003

90004

90015

90095

11
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8

926
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka odpadami
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem:

Poz. 533
212.500,00
4.000,00

-

4.000,00

-

4.000,00
16.000,00

-

16.000,00

-

16.000,00
130.000,00

-

130.000,00

-

130.000,00
30.000,00

-

30.000,00

-

15.000,00
15.000,00
18.500,00

-

18.500,00

-

18.500,00
14.000,00

-

14.000,00

-

14.000,00
1.000,00
1.000,00

-

1.000,00

-

1.000,00
11.500,00
4.000,00

-

4.000,00

-

4.000,00
7.500,00

-

6.000,00

-

6.000,00
1.500,00
692.155,97

42.863,97

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Poz. 533
Załącznik nr 2.2
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010
Lp.

Dział

1

400

Rozdział

40002

2

600
60011

60013

60016

3

700
70005

4

900
90001

5

921
92105

6

926
92601

Treść

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna,
gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
- budowa częściowa wodociągu m.in.. ul. fabryczna,
ul. spadochroniarzy i inne
- dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy studni
głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
- projekt
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
- projekt budowy dla zadania - budowa chodnika
wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 968 w Mszanie Dolnej
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
- remont ul. Tolińskiego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zakup gruntu
- zakup garażu wraz z montażem
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
- projekt i budowa kanalizacji m. in. ul. Starowiejska,
ul. Słomka, ul. Fabryczna i inne
wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa
handlowego
- wniesienie wkładu do spółki "Górna Raba"
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- zakup sceny
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:

Plan na rok
2010 przed
zmianą
80.000,00

Zwiększenie
Zmniejszenie
+/-27.000,00

Plan na rok
2010 po
zmianach
53.000,00

80.000,00

-27.000,00

53.000,00

80.000,00
40.000,00

-27.000,00
-27.000,00

53.000,00
13.000,00

40.000,00

-

40.000,00

916.026,00
6.000,00

-241.200,00
-

674.826,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00
100.000,00

-61.200,00

6.000,00
6.000,00
38.800,00

100.000,00
100.000,00

-61.200,00
-61.200,00

38.800,00
38.800,00

810.026,00

-180.000,00

630.026,00

810.026,00
810.026,00
3.358.891,09
3.358.891,09

-180.000,00
-180.000,00
-

630.026,00
630.026,00
3.358.891,09
3.358.891,09

3.358.891,09
6.000,00
9.000,00

-

3.358.891,09
6.000,00
9.000,00

3.343.891,09

-

3.343.891,09

3.343.891,09

-

3.343.891,09

195.000,00
195.000,00

-120.000,00
-120.000,00

75.000,00
75.000,00

170.000,00
170.000,00

-120.000,00
-120.000,00

50.000,00
50.000,00

25.000,00

-

25.000,00

25.000,00
135.418,00
135.418,00

-

25.000,00
135.418,00
135.418,00

135.418,00

-

135.418,00

135.418,00

-

135.418,00

135.418,00
3.843.982,00
3.843.982,00

-32.880,00
-32.880,00

135.418,00
3.811.102,00
3.811.102,00
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Poz. 533

inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna
Razem:

3.843.982,00

-32.880,00

3.811.102,00

3.843.982,00

-32.880,00

3.811.102,00

3.843.982,00
8.529.317,09

-32.880,00
-421.080,00

3.811.102,00
8.108.237,09

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010
Lp.

Dział

1

750

Rozdział

§

75075
2320

75075

2

801
80101
2310

80101

80104
2310

80104

3

900
90002
2317

90002

Nazwa

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiana
dochodów +/-

Plan
dochodów
po zmianach
7.000,00
7.000,00

-

7.000,00

+3.687,00
+3.687,00
+3.687,00

-

-

94.787,00
3.687,00
3.687,00

Zmiana
wydatków
+/-

Plan
wydatków po
zmianach
7.000,00

-

7.000,00

-

7.000,00

-

7.000,00

-

7.000,00

+3.687,00

94.787,00

+3.687,00
+3.687,00

3.687,00
3.687,00

+3.687,00

3.687,00

+3.687,00

3.687,00

-

91.100,00
91.100,00

-

91.100,00

-

91.100,00
4.889,94

-

4.889,94
4.889,94

-

4.889,94

91.100,00
91.100,00

4.889,94
4.889,94
4.889,94
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem:

-

2.000,00
2.000,00
2.000,00

+3.687,00

108.676,94

-

2.000,00

-

2.000,00
2.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00

+3.687,00

108.676,94

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp.

Dział

Rozdział

Program-jego cel
i zadania

1

700

70005

2

926

92601

Rewitalizacja miasta
Mszana Dolna wraz
z przywróceniem
funkcji Rynku
Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
Urząd Miasta
Mszana Dolna

Urząd Miasta
Mszana Dolna

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2010-2012

17.293.892,09

3.343.891,09

6.666.667,00

7.283.334,00

2009-2011

8.171.010,01

3.811.102,00

623.278,00

-

25.464.902,10

7.154.993,09

7.289.945,00

7.283.334,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/20/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009-2025

1
I

II
2.1
2.2
2.3
III
3.1
3.2

2
Dochody budżetu ogółem
W tym:
a) podatki, opłaty lokalne
i inne
b) udziały w podatkach
państw
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa
i inne
Przychody budżetu
Pożyczki krajowe, kredyty
Wolne środki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
W tym:
Koszty obsługi długu (odsetki)

2009
4
22788555,56

2010
4
25126865,54

2011
5
25257560,00

2012
6
23573972,00

2013
7
18946023,00

2014
8
19118960,00

3439980,45

3604844,00

3322030,00

3388000,00

3421880,00

3422000,00

2834079,02
3727556,83
6763207,00

2742856,00
3764721,00
6979132,00

3100000,00
3860546,00
7153154,00

3162000,00
2071686,00
7296217,00

3225240,00
2021762,00
7442141,00

3289745,00
1924531,00
7590984,00

6023732,26
3367213,07
2837000,00
530213,07

8035312,54
3124233,00
2500000,00
624233,00

7821830,00
2000000,00
2000000,00

7656069,00
2185000,00
2185000,00

2835000,00
0,00
0,00

2891700,00
0,00
0,00

26155768,63
24914723,62
17104603,51

28251098,54
27269727,54
19161490,45

27257560,00
27127232,00
17909932,00

25758972,00
24579062,00
17295728,00

18946023,00
17466953,00
17466953,00

19118960,00
17639890,00
17639890,00

190313,77

423940,00

528001,00

576285,00

549022,00

451558,00
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3.3

3.4
IV
4.0
4.1
4.2

4.3
V
5.1

5.2
VI
6.1
6.2

1
I

II
2.1
2.2
2.3
III
3.1

3.2
3.3

3.4
IV
4.0
4.1

Wydatki majątkowe
w tym;
Wydatki inwestycyjne
Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek, kredytów
Ogółem 3.2+IV
W tym:
Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągniętego w
związku ze środkami określ.
w umowie z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi
lub Funduszem Spójności UE
Obciążenia budżetu suma
3.4+(4.1-4.2)
Łączne zadł na koniec roku
budżetowego
z tyt kredytów, pożyczek
W tym:
dług publiczny powstały
w związku ze
środkami określonymi
w umowie z
podmiotem dysponującym
funduszami
strukturalnymi
Saldo zadłużenia (V-5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wsk. proc. zadł art. 169
u.o.f.p.(4.3:I%)
wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.
(5.2:I%)

2
Dochody budżetu ogółem
W tym:
a)podatki,opłaty lokalne
i inne
b)udziały w podatkach
państw
c)dochody z mienia
d)subwencje
e)dotacje z budżetu państwa i inne
Przychody budżetu
Pożyczki krajowe,kredyty
Wolne środki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
W tym:
Koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym;
Wydatki inwestycyjne
Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek, kredytów
Ogółem 3.2+IV
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7810120,11

8108237,09

9217300,00

7283334,00

7698988,50

7957819,09

9217300,00

7283334,00

616812,00
616812,00
807125,77

981371,00
981371,00
1405311,00

1080222,00
1080222,00
1608223,00

1179910,00
1179910,00
1756195,00

1479070,00
1479070,00
2028092,00

1479070,00
1479070,00
1930628,00

807125,77

1405311,00

1608223,00

1756195,00

2028092,00

1930628,00

6142808,00

7369596,00

8289374,00

9294464,00

7815394,00

6336324,00

6142808,00

7369596,00

8289374,00

9294464,00

7815394,00

6336324,00

3,54

5,59

6,37

7,45

10,70

10,10

26,96

29,33

32,82

39,43

41,25

33,14

-

2015
9
19294384,00

2016
10
18982489,00

2017
11
18582238,00

2018
12
18762198,00

2019
13
18756448,00

2020
14
18940048,00

3490440,00

3560249,00

3595851,00

3598000,00

3598000,00

3598000,00

3355540,00
1756066,00
7742804,00

3422650,00
1093410,00
7897660,00

3491103,00
370981,00
8055613,00

3560925,00
256548,00
8216725,00

3405248,00
261700,00
8298900,00

3439300,00
296322,00
8381900,00

2949534,00
0,00
0,00

3008520,00
0,00
0,00

3068690,00
0,00
0,00

3130000,00
0
0

3192600,00

3224526,00

19294384,00
17814528,00
17814528,00

18982489,00
17990941,00
17990941,00

18582238,00
17995890,00
17995890,00

18762198,00
18175850,00
18175850,00

18756448,00
18357600,00
18357600,00

18940048,00
18541200,00
18541200,00

353717,00

269293,00

212153,00

177472,00

147164,00

124435,00

1479856,00
1479856,00
1833573,00

991548,00
991548,00
1260841,00

586348,00
586348,00
798501,00

586348,00
586348,00
763820,00

398848,00
398848,00
546012,00

398848,00
398848,00
523283,00
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4.2

4.3
V
5.1

5.2
VI
6.1
6.2

1
I

II
2.1
2.2
2.3
III
3.1
3.2
3.3

3.4
IV
4.0
4.1
4.2

W tym:
Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągniętego w
związku ze środkami określ.
w umowie z podmiotem
dysponującym
funduszami strukturalnymi
lub Funduszem Spójności
UE
Obciążenia budżetu suma
3.4+(4.1-4.2)
Łączne zadł na koniec roku
budżetowego
z tyt kredytów , pożyczek
W tym:
dług publiczny powstały
w związku ze
środkami określonymi
w umowie z
podmiotem dysponującym
funduszami
strukturalnymi
Saldo zadłużenia ( V-5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wsk.proc.zadł art 169
u.o.f.p.(4.3:I%)
wsk.proc.zadł atr 170
u.o.f.p.( 5.2:I%)
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1833573,00

1260841,00

798501,00

763820,00

546012,00

523283,00

4856468,00

3864920,00

3278572,00

2692224,00

2293376,00

1894528,00

4856468,00

3864920,00

3278572,00

2692224,00

2293376,00

1894528,00

9,50

6,64

4,30

4,07

2,91

2,76

25,17

20,36

17,64

14,35

12,23

10,00

2
Dochody budżetu ogółem
W tym:
a)podatki, opłaty lokalne i inne
b)udziały w podatkach państw
c)dochody z mienia
d)subwencje
e)dotacje z budżetu państwa
i inne
Przychody budżetu
Pożyczki krajowe, kredyty
Wolne środki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
W tym:
Koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym;
Wydatki inwestycyjne
Potencjalne spłaty udzielonych
poręcz.
i gwar.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek, kredytów
Ogółem 3.2+IV
W tym:
Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągniętego w
związku ze środkami określ.

2021
15
19125460,00

2022
16
19312726,00

2023
17
19501848,00

2024
18
19692848,00

2025
19
19979016,00

3657950,00
3473691,00
271300,00
8465719,00

3694500,00
3508400,00
276726,00
8635000,00

3714448,00
3543500,00
292500,00
8721300,00

3751600,00
3578900,00
298348,00
8808700,00

3789100,00
3614700,00
304300,00
8896800,00

3256800,00

3198100,00

3230100,00

3255300,00

3374116,00

19125460,00
18726612,00
18726612,00

19312726,00
18913878,00
18913878,00

19501848,00
19103000,00
19103000,00

19692848,00
19294000,00
19294000,00

19979016,00
19679880,00
19679880,00

100978,00

77885,00

54791,00

31809,00

8605,00

398848,00
398848,00
499826,00

398848,00
398848,00
476733,00

398848,00
398848,00
453639,00

398848,00
398848,00
430657,00

299136,00
299136,00
307741,00
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4.3
V
5.1

5.2
VI
6.1
6.2

w umowie z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi
lub Funduszem Spójności UE
Obciążenia budżetu suma
3.4+(4.1-4.2)
Łączne zadł na koniec roku budżetowego
z tyt kredytów , pożyczek
W tym:
dług publiczny powstały
w związku ze
środkami określonymi
w umowie z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi
Saldo zadłużenia ( V-5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wsk.proc.zadł art 169
u.o.f.p.(4.3:I%)
wsk.proc.zadł atr 170
u.o.f.p.(5.2:I%)
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499826,00

476733,00

453639,00

430657,00

307741,00

1495680,00

1096832,00

697984,00

299136,00

0,00

1495680,00

1096832,00

697984,00

299136,00

0,00

2,61

2,47

2,33

2,19

1,54

7,82

5,68

3,58

1,52

0,00

umorzenie pożyczki 291841 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR1/421-1/17/2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 291.841 zł. pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty 308.158,00 zł. do dnia 20.09.2010r.)
Przewodniczący Rady
Adam Malec
533

534
534

UCHWAŁA NR IV/21/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U.
2009. 157.1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się
co następuje:

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane
z realizacją zadań ujętych w §1 gromadzone będą na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego Miasta Mszana Dolna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna

§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2010, oraz ostateczne terminy każdego z tych wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/21/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ NIE ZREALIZOWANYCH KWOT WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010.
Nazwa
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania
„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz
zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej”.

termin
realizacji
30.06.2011r.

Kwota w zł
38.800,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/21/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010
Nazwa

dział

rozdział

§

WYDATKI MAJĄTKOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania "Budowa chodnika wraz z kanalizacją
deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej".

600

60013

6050

Kwota
w zł
38.800,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
534

535
535

UCHWAŁA NR IV/27/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
w zw. z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.
U. Nr 116, poz. 753),w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Limanowej po zasięgnięciu opinii
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Limanowej Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze Miasta Mszana Dolna będzie się
okresowo dokonywać wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie
przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze
Miasta lub jego części, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
§ 2. 1. Burmistrz Miasta Mszana Dolna ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt oraz organizuje akcję
wyłapywania zwierząt.

2. Burmistrz Miasta Mszana Dolna może w drodze
umowy powierzyć wyłapywanie zwierząt podmiotowi
prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym
zakresie.
§ 3. Burmistrz Miasta Mszana Dolna podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie
zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 4. 1. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie
przewiezione do schroniska. Burmistrz Miasta Mszana
Dolna jest zobowiązany do zawarcia stosownego porozumienia z podmiotem prowadzącym schronisko dla
zwierząt.
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2. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane
zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Burmistrz Miasta Mszana
Dolna a podmiotem przeprowadzającym wyłapywanie
zwierząt.

Poz. 535,536,537

warunkiem pokrycia poniesionych przez Miasto kosztów
transportu, przetrzymywania i leczenia zwierzęcia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 5. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która
udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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UCHWAŁA NR III/22/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 25 stycznia 2011 r.
uchylająca uchwałę nr XL/215/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku
nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U.
nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 roku nr 136 poz. 969 z późn. zm.) Rada
Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. Traci moc Uchwała nr XL/215/05 z dnia 25 listopada 2005 Rady Gminy Wieprz w sprawie: zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego
i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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UCHWAŁA NR III/29/2011
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 25 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr II/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), Rada Gminy Wieprz
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr II/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie określania warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany:
1. 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski o realizację projektu winny być złożone w terminie 7 dni od
daty wejścia w życie niniejszej uchwały w zakresie realizacji zadań na 2011 rok, a w kolejnych latach:
1) do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie, w przypadku gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem
roku;

2) do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte
i zakończone w roku następnym.
2. Wzór wniosku o realizację projektu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”
2. 2) W § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6.Na
podstawie ustaleń protokołu kontroli, o którym mowa
w ust. 5, do beneficjenta kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.”
3. 3) W § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7.Od
wystąpienia pokontrolnego określonego w ust. 6,
w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent może
skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Wieprz.”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
BURMISTRZA MIASTA CHRZANÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn
oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
1. Gminą Chrzanów reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chrzanowa – Ryszarda Kosowskiego
2. Gminą Trzebinia reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Trzebini – Stanisława Szczurka
3. Gminą Libiąż reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Libiąża – Jacka Latko
§ 1. Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w celu wspólnej realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) polegających na
obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym
i prowadzenia ośrodków wsparcia, w/w Gminy postanawiają:
1. Gminy Trzebinia i Libiąż powierzają Gminie
Chrzanów wykonywanie zadania własnego każdej
z Gmin, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia
w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn zwanego dalej „Noclegownią” i w tym celu zawierają niniejsze Porozumienie.
2. Gmina Chrzanów w celu wykonania zadania
określonego w pkt 1 zapewni na prowadzenie Noclegowni stosowne pomieszczenia, zorganizuje obsługę
administracyjną i organizacyjną Noclegowni, a następnie zapewni jej funkcjonowanie przez okres obowiązywania niniejszego Porozumienia oraz ustali zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni.
3. Każda z Gmin zobowiązuje się do partycypacji
w wydatkach na utrzymanie Noclegowni, poprzez przekazywanie dotacji celowej stanowiącej równowartość
rzeczywistego utrzymania Noclegowni w wysokościach
określonych w § 3, w dziale 852, rozdziale 85295
w § 2310.
4. Przyznanie świadczeń w postaci usług Noclegowni, następuje na podstawie decyzji administracyjnej
wydawanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, w której określa się czasokres usług,
wysokość odpłatności zgodnie z uchwałą Gminy Chrzanów.

§ 2. 1. Każda z Gmin zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania środków tj. 1/12 planu wydatków na bieżącą działalność Noclegowni w wysokości
określonej w § 3 w terminie do 15-go każdego miesiąca.
Gminy Libiąż i Trzebinia dotację przekazują na rachunek
bankowy Gminy Chrzanów Nr 86 8444 0008 0000 0070
6654 0007.
2. Ustala się kwartalny okres rozliczania poniesionych wydatków do dnia 15-go następnego miesiąca po
kwartale.
3. Każdorazowo rozliczenie dotacji zawierać będzie:
- potwierdzenie kwoty dotacji otrzymanej,
- rozliczenie rzeczowe i kwotowe otrzymanej dotacji.
4. Dotacja
31.12.2011 r.

zostanie

wykorzystana

do

dnia

5. Rozliczenie wydatków rocznych i zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpi (bez wezwania)
do dnia 14 stycznia 2012 r. na rachunki bankowe poszczególnych Gmin.
§ 3. 1. Strony Porozumienia ustalają iż w 2011 r.
środki na funkcjonowanie Noclegowni zostaną rozdzielone w następujący sposób:
- Gmina Chrzanów: 47% = 185 180,00 zł;
- Gmina Trzebinia: 31,7% = 124 898,00 zł;
- Gmina Libiąż: 21,3% = 83 922,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków na funkcjonowanie
Noclegowni w roku 2011 wynosi 394 000,00 zł (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 5. 1. Strony deklarują pełną współpracę
w wymiarze koniecznym dla właściwej realizacji zadań
przewidzianych w niniejszym Porozumieniu.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści Porozumienia stosuje się zasady określone w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz inne przepisy regulujące zasady działania samorządu gminnego.
§ 6. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają zachowania trybu właściwego do jego zawarcia
oraz zachowania formy pisemnej.
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§ 7. 1. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron i 1 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Publikacji Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dokona Gmina
Chrzanów.
Burmistrz
Miasta Chrzanowa
Ryszard Kosowski

Burmistrz
Miasta Libiąża
Jacek Latko

Burmistrz Miasta Trzebini
Stanisław Szczurek
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ANEKS NR 1/2011
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA
z dnia 21 stycznia 2011 r.
do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci
Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
1. Gminą Chrzanów reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chrzanowa - Ryszarda Kosowskiego
2. Gminą Trzebinia reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Trzebini - Stanisława Szczurka

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają
zmianie.

3. Gminą Libiąż reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Libiąża - Jacka Latko

§ 4. 1. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i 1 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Strony aneksu ustalają, że w § 2 Porozumienia
Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienia się
treść
ust.
1,
który
otrzymuje
brzmienie:
„1. Każda z Gmin zobowiązuje się do comiesięcznego
przekazywania środków tj. 1/12 planu wydatków na
bieżącą działalność Noclegowni w wysokości określonej
w § 3 w terminie do 15-go każdego miesiąca. Gmina
Libiąż przekaże pierwszą transzę dotacji do 25-go stycznia 2011 r. Gminy Libiąż i Trzebinia dotację przekazują
na rachunek bankowy Gminy Chrzanów Nr 34 8444
0008 0000 0070 6654 0070."

2. Publikacji Aneksu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dokona Gmina Chrzanów.

539

§ 3. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz
Miasta Chrzanowa
Ryszard Kosowski
Burmistrz Miasta Trzebini
Stanisław Szczurek

Burmistrz
Miasta Libiąża
Jacek Latko
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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
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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