
Zawiadamia się mieszkańców, że XXI sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 

23 października września 2012 r.  o   godz.  15 30   w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67 

 

Porządek  obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności; 

2. Przedstawienie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 września 2012r; 

4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym; 

5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie 

międzysesyjnym; 

6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; 

7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych; 

8. Interpelacje radnych; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2012 – 2015; 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowice na 2012 r.; 

11. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

12. Projekt uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji 

podatkowych; 

13. Projekt uchwały w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Pawłowice ; 

14. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Pawłowice; 

15. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Pawłowice na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;  

16. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2013 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia nieobowiązujących uchwał;  

18. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XX/255/2012 

z dnia  25 września 2012r  

19. Wolne głosy i wnioski; 

20. Zakończenie obrad. 

 



Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice 
na lata 2012–2015 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) w związku z art.85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. 1. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzić następujące zmiany: 

1) W pkt II załącznika 

a) w poz.5 zwiększyć nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 34 868,05 zł. oraz 
limit wydatków w 2012 r. o kwotę 17 434,03 zł i w 2013 r.o kwotę 17 434,02 zł, 

b) w poz. 7 dodać zadanie: „ECO&ART” , Comenius 

2) w pkt III załącznika 

a) w poz.13 zwiększyć nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł oraz 
limit wydatków w 2012r o kwotę 8 000,00 zl, 

b) w poz. 27 dodać zadanie:” Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki 
publicznej w Pawłowicach” 

c) w poz. 28 dodać zadanie: ”Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg 
powiatowych ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej 
w Warszowicach- etap II ul. Ligonia w Krzyżowicach” 

2. Załącznik nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na  lata 2012-2015 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne
Tabela główna

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015

I Dochody
a  bieżące
b       majątkowe                                                                 

w tym sprzedaż majątku
II Wydatki
a bieżące

w
 ty

m

obsługa długu 0,00 0,00 0,00
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym 0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00

b majątkowe

w
 ty

m

III Przychody 0,00 0,00
a zaciągany dług 0 0,00 0,00

w
 ty

m pożyczki 0
kredyty
emisja obligacji

b spłata udzielonych pożyczek
c nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
d wolne środki
IV Rozchody 0,00 0,00 0,00
a spłata długu 0,00 0,00 0,00

w
 ty

m pożyczki 0,00 0,00 0,00
kredyty 0 0 0,00 0,00
wykup obligacji

b umorzenie
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) 0,00 0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….     z dnia ...........

lp.

72 568 309,04 73 000 000,00 70 000 000,00 70 500 000,00
67 928 098,72 68 000 000,00 67 500 000,00 68 000 000,00

4 640 210,32 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
100 000,00 200 000,00 150 000,00 300 000,00

93 572 651,44 74 732 631,94 70 000 000,00 70 500 000,00
57 212 627,44 52 500 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

66 000,00

27 411 777,92 27 900 000,00 27 950 000,00 28 000 000,00
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 6 270 214,00 6 300 000,00 6 350 000,00 6 400 000,00
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - 
jak w załączniku nr 2 809 181,44 524 829,42 79 000,00

Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w 
załączniku nr 2 
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w 
załączniku nr 2 11 003,00

36 360 024,00 22 232 631,94 16 000 000,00 16 000 000,00
Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - 
jak w załączniku nr 2. 22 238 230,00 21 688 756,00 9 370 000,00 9 000 000,00

21 390 223,00 1 732 631,94

20 300 223,00 654 072,94
1 090 000,00 1 078 559,00

385 880,60
385 880,60
385 880,60

1 782 678,40
-21 004 342,40 -1 732 631,94
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Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015lp.
Va Finansowanie deficytu 0,00 0,00

pożyczki 0 0 0,00 0,00
kredyty 0 0 0,00 0,00
emisja obligacji 0 0 0,00 0,00
spłata udzielonych pożyczek 0 0 0,00 0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00
wolne środki 0,00 0,00

Przeznaczenie nadwyżki 0 0,00 0,00 0,00
spłata zaciągniętego długu 0 0,00 0,00 0,00
udzielenie pożyczek 0 0 0,00 0,00

VI Prognoza kwoty długu 0,00 0,00 0,00 0,00

VII 0,64% 0,00% 0,00% 0,00%

VIII 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IX. 0,0064 0,0000 0,0000 0,0000

X. 0,3254 0,2652 0,2402 0,1864

XI. 0,3191 0,2652 0,2402 0,1864

XII.

dług do spłaty w danym roku 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0 0,00

21 004 332,40 1 732 621,94

20 300 223,00 654 062,94
704 109,40 1 078 559,00

Vb

Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 
czerwca 2005r (max 15%)

Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 
czerwca 2005r (max 60%)

Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach 
publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D

Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz 
poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat

Relacja o której mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 
o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze 

znakiem "minus"

Sp
os

ób
 

sf
in

an
so

w
an

ia
 d

łu
gu

dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat 
ubiegłych, spłacanych pożyczek i wolnych środków 
(pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)

dług spłacany nowozaciąganym długiem
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Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015lp.
Wielkości kontrolne i informacyjne

A. 0,3254 0,2652 0,2402 0,1864

B. 0,3191 0,2652 0,2402 0,1864

C. 0,1490 0,2151 0,1950 0,1957

D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 0 0 0 0,00

E.

F. Obsługa długu związana z UE 0,00 0,00 0 0,00

G. Spłata długu związana z UE 0,00 0,00

H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne 0,00

I. Dług na koniec roku związany z UE. 0,00 0,00

J. 0,64% 0,00% 0,00% 0,00%

K. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

L. (R + O) / D bez UE 0,0064 0,0000 0,0000 0,00

Ł 0,3191 0,2652 0,2402 0,1864

M

Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz 
poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat

Relacja o której mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 
nie może być ze znakiem "minus"

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody 
ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku

Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - 
wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze 
znakiem "minus"

32 105 694,28 17 232 631,94 13 500 000,00 13 500 000,00

Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 
2005r (max 15%) bez UE
Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 
2005r (max 60%) bez UE

Relacja o której mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 
nie może być ze znakiem "minus" - bez UE

Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. x x x
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Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .... z dnia .......

Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Limit wydatków w poszczególnych latach 

2012 2013 2014 2015

I 0 0 0 0 0
0

II

1 UG 2011-2014 0

2
ZSO    Pawłowice 2011-2013 0,00 0,00

3
ZSO    Pawłowice 2011-2013 0,00 0,00

4
KIDS- Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły GZO Pawłowice 2012-2013 0,00 0,00

5
OPS Pawłowice 2012-2013 0,00 0,00

6
Skarby dla malucha – POKL OPS Pawłowice 2012-2013 0,00 0,00

7
SP Pielgrzymowice 2012-2014 0,00

Suma X X 0,00

III

1 ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU A URZĘDU GMINY UG 2007-2012 0 0 0

2 NADBUDOWA BUDYNKU SP nr 1 W PAWŁOWICACH UG 2010-2012 0 0 0

3 UG 2008-2012 0 0 0

Lp.

Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację lub koordynująca 
wykonywanie 

przedsięwzięcia

Łączne nakłady 
finansowe

Limit 
zobowiązań

Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp 
(zapewnienie ciagłości dzialania jednostki)

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 625 500,00 219 500,00 175 000,00 50 000,00

290 000,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Z 
wiedzą i doświadczeniem  w przyszłość II-POKL

309 067,60 218 638,45 18 042,26
236 680,71

Uczenie się przez całe życie – Comenius                    Partnerski 
Projekt Szkół 66 555,00 46 555,00 10 000,00

56 555,00

277 599,14 183 459,14 94 140,00
277 599,14

Impuls – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice 268 215,78 129 078,85 139 136,93

268 215,78

49 460,23 1 950,00 47 510,23
49 460,23

ECO&ART, Comenius 80 000,00 10 000,00 41 000,00 29 000,00
80 000,00

1 676 397,75 809 181,44 524 829,42 79 000,00 1 258 510,86

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

9 000 000 7 500 000,00
1 800 000,00

3 040 000 1 450 000,00
450 000,00

ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W PAWŁOWICACH NA 
POTRZEBY CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PARKU

2 900 000 2 000 000,00
200 000,00
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4 UG 2010-2012 0 0 0

5 UG 2011-2014 0

6 UG 2012-2013 0 0

7 BUDOWA CENTRUM KULTURY GOK 2011-2014 0

8 GZWIK 2005-2012 0 0 0

9 PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KRZYZOWICE GZWIK 2007-2012 0 0 0

10 GZWIK 2010-2012 0 0 0

11 PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH UG 2011-2013 0 0

12 UG 2011-2013 0 0

13 UG 2009-2012 0,00 0 0

14

15  2011-2013 0 0

16 UG 2011-2012 0,00 0 0

17 MZK Jastrzębie 2012-2013 0 0

18 2012-2015

19 PRZEBUDOWA UL.GRZYBOWEJ  W PAWŁOWICACH UG 2012-2014

20 UG    

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W 
GMINIE PAWŁOWICE 1 640 000 690 000,00

690 000,00
BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUZ 
UL.POLNEJ W PAWŁOWICACH NA ODCINKU OD 
UL.ZJEDNOCZENIA DO UL.MICKIWICZA

770 000,00 110 000,00 300 000,00 300 000,00
710 000,00

BUDOWA  DRÓG GOSPODARCZYCH WEWNĘTRZNYCH 
WZDŁUŻ DK 81 NA ODCINKU OD ULPSZCZYŃSKIEJ W 
PAWŁOWICACH DO UL.KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH

1 300 000 200 000,00 1 100 000,00
1 300 000,00

8 260 000 160 000,00 6 000 000,00 2 000 000
8 160 000,00

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-
GRAWITACYJNEJ W SOŁECTWACH GOLASOWICE, 
JARZABKOWICE, PIELGRZYMOWICE W GMINIE PAWŁOWICE 
ETAP I-VII

5 130 000 3 280 000,00

3 280 000,00

5 425 000 2 025 000,00
2 025 000,00

BUDOWA ODCINKA WODOCIĄGU UL.KRASZEWSKIEGO-
GOLASOWICKA GOLASOWICE 1 130 000 1 100 000,00

1 050 000,00

2 110 000 30 000,00 2 000 000
2 030 000,00

PRZEBUDOWA UL.MODRZEWIOWEJ W 
PIELGRZYMOWICACH 3 190 000 840 000,00 2 300 000

3 140 000,00
  ELEKTRONICZNE WROTA DLA POWIATU PSZCZYNSKIEGO   
                                                                                                          
     

538 644,44 523 730,00
523 730,00

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY 
UL.ZJEDNOCZENIA W  PAWŁOWICACH 3 440 000,00 400 000,00 3 000 000,00

3 400 000,00

PRZEBUDOWA UL. KRZYZOWEJ WRAZ Z PARKINGIEM W 
PIELGRZYMOWICACH 1 300 000,00 1 300 000,00

1 300 000,00

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwo pasażerów MZK Jastrzębie 
innowacyjnymi systemami informatycznymi 98 256,00 19 500,00 78 756,00

98 256,00

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE 
PAWŁOWICE GZWiK 6 395 000,00 35 000,00 90 000,00 270 000,00 6 000 000

6 395 000,00

1 050 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00
1 050 000,00

ZAGOSPODAROWANIE  GŁOWICY WSCHODNIEJ WRAZ Z 
DROGAMI DOJAZDOWYMI /OBWODNICAUL.SZYBOWA 7 070 000,00 70 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000

7 070 000,00
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21 GZWIK 2012-2013 0 0

22 GOS 2012-2013 0 0

23 PRZEBUDOWA UL.PARTYZANTÓW W KRZYŻOWICACH UG 2012-2014 0

24 UG 2012-2014 0

25 BUDOWA BOISKA PRZY ZSP GOLASOWICE UG 2012-2013 0,00 0

26 BUDOWA BOISKA PRZY SP WARSZOWICE UG 2012-2013 0,00 0

27 GZK 2012-2013 0,00 0

28 UG 2012-2013 0,00 0,00 0

 X X

IV

1 poręczenie dla OSM Pawłowice GMINA PAWŁOWICE 2007-2012 0,00 0,00 0,00

Suma X X 0,00 0,00 0,00

Łącznie ( I + II + III+IV) X X

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. WYZWOLENIA- 
ZAPŁOCIE PAWŁOWICE 510 000,00 10 000,00 500 000,00

510 000,00

MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO ZE SZTUCZNĄ 
NAWIERZCHNIĄ W PAWŁOWICACH 1 250 000,00 50 000,00 1 200 000,00

1 250 000,00

3 080 000,00 30 000,00 50 000,00 3 000 000,00
3 080 000,00

REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. ZJEDNOCZENIA              W 
PAWŁOWICACH 1 335 000,00 35 000,00 1 000 000,00 300 000,00

1 335 000,00

440 000,00 40 000,00 400 000,00
440 000,00

670 000,00 70 000,00 600 000,00
670 000,00

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU  C DLA POTRZEB 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWŁOWICACH 390 000,00 220 000,00 170 000,00

390 000,00
Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych     
ul .Ligonia i Zwycięstwa      w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w 
Warszowicach – etap II ul .Ligonia  w Krzyżowicach 

1 400 000,00 1 400 000,00
1 400 000,00

72 861 900,44 22 238 230,00 21 688 756,00 9 370 000 9 000 000 53 746 986,00

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp 

77 630,14 11 003
11 003,00

77 630,14 11 003 11 003,00

74 615 928,33 23 058 414,44 22 213 585,42 9 449 000,00 9 000 000 55 016 499,86
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Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały nr …./2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia…….. 

W związku z potrzebą utworzenia nowych zadań : 

1. ” „ECO&ART” , Comenius 

2. ”Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia 
i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach- etap II ul. Ligonia w Krzyżowicach 

3. ” Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach” , 

oraz zwiększeniem nakładów i limitów na zadaniach: 

1. „Impuls –aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w Gminie Pawłowice”, 

2. ”Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” 

wystąpiła konieczność zmiany załącznika nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015. 

Załącznik nr 1 został doprowadzony do zgodności z odpowiednimi wielkościami w budżecie 
gminy na dzień podjęcia uchwały. 

Id: F9190717-E8B7-4F10-91BA-CB721AD10265. Projekt
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 
88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. 

 

A. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 10.000,00 

w tym:   
Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 

a/ dochody bieżące  10.000,00 

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  10.000,00 

   
B. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 10.000,00 

w tym:   
Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 

rozdz. 80195 Pozostała działalność  10.000,00 

a/ wydatki bieżące  10.000,00 
wydatki na programy finansowane   
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  10.000,00 

   
Dochody budżetu gminy wynoszą: 72.568.309,04  
Wydatki  budżetu gminy wynoszą: 93.572.651,44  

Zmienia się załącznik nr 1 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012”, 
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

——————————————————————————————————————————————————
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr                  z dnia

Treść Warto ść
Rolnictwo i łowiectwo 1 135 500,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  W ROKU 2012

Transport i ł ączno ść 8 354 090,00

Drogi publiczne wojewódzkie 459 090,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 135 500,00
dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład 
budżetowy GZWiK

1 135 500,00

Drogi publiczne powiatowe 3 480 000,00

budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. 
Pszczyńskiej do DK 81 Pawłowice

500 000,00

budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 933 ul. Pszczyńskiej 
Pawłowice

126 672,00

budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 933 ul. Świerczewskiego 
Pawłowice

161 055,00

budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice w zakresie drogi wojewódzkiej 
nr 933  i w zakresie drogi krajowe nr 81

171 363,00

budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od 
ronda do wiaduktu w Pawłowicach

80 000,00

budowa ścieżki rowerowej ul. Golasowicka - Powstańców Pielgrzymowice 110 000,00

budowa ścieżki rowerowej ul. Korczaka – Kraszewskiego Golasowice 90 000,00

przebudowa skrzyżowania ul. Kruczej z Orlą Pniówek 200 000,00

Drogi publiczne gminne 4 415 000,00

poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i 
Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach –etap I 
remont ul. Ligonia w Krzyżowicach

2 250 000,00

poprawa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Zwycięstwa, Ligonia w 
Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach – część B - budowa ścieżek 
rowerowych w ciągu ul. Boryńskiej w Warszowicach i ul. Ligonia i 
Zwycięstwa Krzyżowice

50 000,00

przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia Pawłowice  - etap III 200 000,00

Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej nie ulepszonej 1 320 000,00

sołectwo Golasowice: przebudowa ul. Dąbrowskiej 900 000,00

sołectwo Golasowice: przebudowa ul. Makuszyńskiego 565 000,00

sołectwo Jarząbkowice: przebudowa drogi bocznej od ul. Rolniczej 15 000,00

sołectwo Jarząbkowice: przebudowa ul. Rolniczej 50 000,00

sołectwo Krzyżowice: przebudowa ul. Partyzantów 0,00

sołectwo Krzyżowice: przebudowa ul. Szkolnej – etap III 20 000,00

sołectwo Pawłowice: budowa drogi od ul. Górniczej do ul. Szkolnej wraz z 
miejscami postojowymi

440 000,00

sołectwo Pawłowice: przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej /14-16/ 10 000,00

sołectwo Pawłowice: przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/ wraz z 
parkingiem i oświetleniem

20 000,00

sołectwo Pawłowice: przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /18-26/ wraz z 
parkingiem i oświetleniem

420 000,00

sołectwo Pawłowice: przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /20/ wraz z 
parkingiem

20 000,00

sołectwo Pielgrzymowice: przebudowa ul. Cieszyńskiej 300 000,00

sołectwo Pniówek: budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Polna-Słowików 20 000,00

sołectwo Pawłowice: przebudowa łącznika DW 938 do DK 81 /Dulska/ 40 000,00

sołectwo Pawłowice: przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej 20 000,00

sołectwo Pielgrzymowice: przebudowa przepustów na cieku Jelonek w 
rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Zielonej

100 000,00

sołectwo Pniówek; przebudowa ul. Kanarkowej 30 000,00

sołectwo Warszowice: budowy parkingu – centrum 80 000,00

sołectwo Warszowice: przebudowa ul. Drozdów 25 000,00

zakupy inwestycyjne 40 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00

sołectwo Warszowice: przebudowa ul. Stawowej - etap IV 20 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 710 000,00

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 40 000,00

budowa placów zabaw w sołectwie Jarząbkowice i Pniówek 75 000,00

klimatyzacja budynku komunalnego Krzyżowice 35 000,00

zakupy inwestycyjne 250 000,00

Pozostała działalność 420 000,00
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przebudowa parteru budynku „”C”” dla potrzeb biblioteki publicznej w 
Pawłowicach

0,00

termomodernizacja budynków komunalnych 55 000,00

zakupy inwestycyjne – wiaty 215 000,00

zakupy inwestycyjne 6 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 100,00

zakupy inwestycyjne w budynkach komunalnych   40 000,00

Administracja publiczna 319 973,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00

zakupy inwestycyjne /montaż witaczy/ 100 000,00

Pozostała działalność 160 873,00

zakupy inwestycyjne 53 100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00

Ochotnicze straże pożarne 340 600,00

zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice 300 000,00

zakupy inwestycyjne 160 873,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 340 600,00

zakupy inwestycyjne 40 600,00

Oświata i wychowanie 1 036 550,00

Szkoły podstawowe 843 850,00

modernizacja budynku SP nr 1 Pawłowice 270 000,00

przebudowa budynku SP Pielgrzymowice na potrzeby biblioteki 210 000,00

budowa placów zabaw SP Pawłowice i SP Pielgrzymowice 300 750,00

budowa placu ćwiczeń wysiłkowych przy ZSP Krzyżowice 53 000,00

modernizacja budynku PP nr 1 Pawłowice 165 000,00

Gimnazja 4 500,00

zakupy inwestycyjne 10 100,00

Przedszkola 165 000,00

zakupy inwestycyjne 4 200,00

Pozostała działalność 19 000,00

budowa placów zabaw SP Pawłowice i SP Pielgrzymowice 0,00

zakupy inwestycyjne 4 500,00

Licea ogólnokształcące 4 200,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 270 000,00

budowa oświetlenia: traktu pieszego od ul. LWP do ul. Pukowca Pawłowice 85 000,00

zakupy inwestycyjne 19 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 710 000,00

budowa oświetlenia: ul. Jastrzębska Pielgrzymowice 30 000,00

budowa oświetlenia: ul. Korczaka – Golasowickiej Pielgrzymowice 25 000,00

budowa oświetlenia: ul. Kraszewskiego Golasowice 90 000,00

zakupy inwestycyjne 440 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00

budowa oświetlenia: ul. Spokojnej Warszowice 20 000,00

budowa oświetlenia: ul. Stawowej Pawłowice 20 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

440 000,00

Kultura fizyczna 1 377 581,00

Pozostała działalność 1 377 581,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00

zakupy inwestycyjne /zewnętrzny ekran diodowy/ 150 000,00

 zakup maszyn do utrzymania boisk 30 000,00

modernizacja boiska GOS ul. Świerczewskiego Pawłowice 922 581,00

modernizacja budynków GOS  Pawłowice 425 000,00

Razem 14 134 294,00

Id: 46F35258-2D4F-4328-983F-4603E2AB0FE5. Projekt Strona 2
——————————————————————————————————————————————————



Uzasadnienie

1. Zwiększyć dochody i wydatki 

- dotacja celowa z Programu COMENIUS „ECO ART” w latach 2012-2014 

kwota  – 80.000,00 : w tym rok 2012 – 10.000,00 

/801- 80195 – 2001/ - realizuje SP Pielgrzymowice 

Zmiana również załącznika w WPF 

2. Zmiana terminu realizacji zadania „Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb 

biblioteki z zadania jednorocznego do okresu dwuletniego i wprowadzić 

zadanie do WPF. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 
95, poz.613 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala : 

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1 m² powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha 
powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem 
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – 0,05 zł od 1 m² 
powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,57 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada 
Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki 
obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy 
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. 
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r. w/w wskaźnik 
wynosi 4,0%. 

W związku z powyższym, przedkłada się propozycje wysokości stawek w podatku od 
nieruchomości na 2013 rok. Stawki zostały zwiększone, w stosunku do roku poprzedniego, 
o wartość w/w wskaźnika. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 136 poz. 969 z późniejszymi 
zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 Nr 200 
poz. 1682 z późniejszymi zmianami) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala : 

§ 1. Określić, dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, wzory 
deklaracji na podatek: 

a) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 1 

b) rolny – zgodnie z załącznikiem nr 2 

c) leśny – zgodnie z załącznikiem nr 3 

§ 2. Określić, dla osób fizycznych, wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego – zgodnie z załącznikiem nr 4 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/133/2011 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla 
podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Pawłowice 
Nr …/…/2012 z dnia …………. 

……………………………………… 
               pieczęć nagłówkowa podatnika 

 
1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację 

 
     ….............................................................. 

 
Nr obiektu……..……………………. 
                   wypełnia organ podatkowy 

DN – 1                DEKLARACJA NA PODATEK OD NIER UCHOMOŚCI 

na 
2. rok  
 
……………………………….. 

 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) 
Składaj ący:              Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z 
wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania : Do 31 stycznia  każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:   Wójt Gminy, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY PAWŁOWICE,  ul. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
3. Okoliczno ści (zaznaczy ć właściw ą kratk ę) 

�1. deklaracja na dany rok    � 2. korekta deklaracji rocznej (patrz. uwaga)    � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
� 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku                                      � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną             ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składaj ącego deklaracj ę (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. osoba fizyczna  �  2. osoba prawna   � 3. jednostka organizacyjna    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 

5. Rodzaj własno ści, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
� 1. właściciel    � 2. współwłaściciel   � 3. posiadacz  samoistny     � 4. współposiadacz samoistny  
� 5. użytkownik wieczysty    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)   
� 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca) 

 6. Nazwa pełna*  /  Nazwisko, pierwsze imi ę, drugie imi ę** 

 7. Nazwa skrócona*   /  imię ojca, imi ę  matki **  
 
 

 
 8. Identyfikator REGON*  9. Numer PESEL **  10. Symbol PKD  

C.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kra j 12. Województwo  13. Powiat  

 14. Gmina  15. Ulica  16. Numer domu  17. Numer lokalu  

 
 
 
 
 
 

18. Miejscowo ść 19. Kod pocztowy  20. Poczta  

21. Telefon  22. Fax 23. Adres  e -mail  
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C.3 ORGAN REJESTROWY 
24. Nazwa organu rejestrowego  25. Numer rejestru  26. Data rejestracji  

27. Dane osób uprawnionych do reprezentowania  

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
28. Miejsce (adres) poło żenia przedmiotów opodatkowania  

 

 
29. Numery działek  

30. Numer ksi ęgi wieczystej  

 

 
Wyszczególnienie 

Podstawa 
opodatkowania 

Stawka 
podatku 

Kwota podatku 
w zł, gr 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW   (Wykazujemy z dokładnością do 1 m²) 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

31.  32.  33.  

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych 

34.  35.  36.  

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

37.  38.  39.  

4. sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako 
drogi 

40.  41.  42.  

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI  (Wykazujemy w m²  
        z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) * 
 

1. mieszkalnych – ogółem,  w tym: 
43.  44.  

 
45.  
 

 a. kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
(zaliczyć 50% powierzchni) 

   

b. kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
   

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, w  tym: 

46.  47.  48.  

 a. kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
(zaliczyć 50% powierzchni)    

b. kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m    

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem, w tym: 

49.  

 

 

 

50.  

 

 

51.  

a. kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 
 (zaliczyć 50% powierzchni)    

b. kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m    
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 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o dział. leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń ogółem, w tym: 

52.  

 

 

53.  

 
 

54.  

 

a. kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

   

b. kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
   

 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego, w tym: 

55.  

 

 

56.  

 

 

57.  

 

 

a. kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

   

b. kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
   

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle  

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych )  

58.  59.  

 

60.  

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

(należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
61.  
 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH  
       (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
F.1. PRZEDMIOTY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA Z MOCY USTAWY 

Podstawa prawna zwolnienia  
powierzchnia / 

wartość budowli 

  

  

  
 

F.2. PODMIOTY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA Z MOCY USTA WY 

Podstawa prawna zwolnienia  
powierzchnia / 

wartość budowli 

  

  

  
 

F.3. ZWOLNIENIA Z MOCY UCHWAŁY RADY GMINY  

Podstawa prawna zwolnienia Podstawa 
opodatkowania 

Stawka 
podatku Kwota zwolnienia 

    

    

    

RAZEM 
62.  
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY UPRAWNIONEJ DO  
     REPREZENTOWANIA SKŁADAJ ĄCEGO 
     Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
     o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią 

63. Imię i nazwisko  
Podpis i piecz ątka 

 

64. Imię i nazwisko  
Podpis i piecz ątka 

 

 

G.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZ ĄDZAJĄCEJ DEKLARACJ Ę 
65. Imię i nazwisko  

Podpis i piecz ątka 
 
 
 
 
 
 

66. Telefon  
 
 
 
67. Data wypełnienia deklaracji (dzie ń-miesi ąc-rok)  
 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 68. Do przypisu  

 
69. Do odpisu  
 
 

70. Nr wpisu na kart ę kontow ą 
 

71. Data i podpis przyjmuj ącego deklaracje  
 
 

72. Uwagi  organu podatkowego  

 
Pouczenie: 

 
W przypadku nie wpłacenia w obowi ązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 61 lub  
wpłacenia jej w niepełnej wysoko ści, niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r., Nr 2 29, poz. 1954 ze zm.). 
 

UWAGA 
 

Na podstawie art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa : Skorygowanie deklaracji nast ępuje poprzez 
złożenie koryguj ącej deklaracji wraz z doł ączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Pawłowice 
Nr …/…/2012 z dnia ………………. 

……………………………………… 
               pieczęć nagłówkowa podatnika 

 
1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację  

 
     …............................................................. 

 
Nr obiektu……..……………………. 
                   wypełnia organ podatkowy 

DR – 1                          DEKLARACJA NA PODAT EK ROLNY 

na 
2. rok  
 
……………………………….. 

 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) 
Składaj ący:              Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z 
wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania : Do 15 stycznia  każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:   Wójt Gminy, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY PAWŁOWICE,  ul. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
3. Okoliczno ści (zaznaczy ć właściw ą kratk ę) 

�1. deklaracja na dany rok    � 2. korekta deklaracji rocznej (patrz. uwaga)    � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
� 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku                                      � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną             ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składaj ącego deklaracj ę (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. osoba fizyczna  �  2. osoba prawna   � 3. jednostka organizacyjna    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 5. Rodzaj własno ści, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. właściciel       � 2. współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)      � 3. współwłaściciel (prowadzący 
gospodarstwo w całości)     � 4. posiadacz  samoistny     � 5. współposiadacz samoistny     � 6. użytkownik wieczysty 
� 7. współużytkownik wieczysty   � 8. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)   � 9. współposiadasz zależny (np. 
dzierżawca, najemca) 

 6. Nazwa pełna*  /  Nazwisko, pierwsze imi ę, drugie imi ę** 

 7. Nazwa skrócona*   /  imię ojca, imi ę  matki **  
 
 

 
 8. Identyfikator REGON*  9. Numer PESEL **  10. Symbol  PKD 

C.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kra j 12. Województwo  13. Powiat  

 14. Gmina  15. Ulica  16. Numer domu  17. Numer lokalu  

 
 
 
 
 
 

18. Miejscowo ść 19. Kod pocztowy  20. Poczta  

21. Telefon  22. Fax 23. Adres  e -mail  
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C.3 ORGAN REJESTROWY 
24. Nazwa organu rejestrowego  25. Numer rejestru  26. Data rejestracji  

27. Dane osób uprawnionych do reprezentowania  

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
28. Miejsce (adres) poło żenia przedmiotów opodatkowania  

 

 
29. Numery działek  

30. Numer ksi ęgi wieczystej  

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
       (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntów) 

 

UŻYTKI ROLNE 

Powierzchnia w ha fizycznych 

Klasa  

GOSPODARSTWA 
ROLNE Stawka 

podatku 
z 1 ha 

(przeliczeniowego 
lub fizycznego) 

Kwota podatku 
w zł, gr 

Niepodlegaj ąca 
przeliczeniu na 

ha 
przeliczeniowe 

Podlegaj ąca 
przeliczeniu na 

ha 
przeliczeniowe  

Przel
iczni

k 

Powierzchnia 
w ha 

przeliczeniowych 

GRUNTY ORNE 
(R) 

  
I 1,95 

   

  
II 1,80 

   

  
III a 1,65 

   

  
III b 1,35 

   

  
IV a 1,10 

   

  
IV b 0,80 

   

  
V 0,35 

 
zwolnienie 0,00 

  
VI 0,20 

 
zwolnienie 0,00 

ŁĄKI, PASTWISKA 
(Ł, Ps) 

  
I 1,75 

   

  
II 1,45 

   

  
III 1,25 

   

  
IV 0,75 

   

  
V 0,20 

 
zwolnienie 0,00 

  
VI 0,15 

 
zwolnienie 0,00 

SADY 
(S) 

  
I 1,95 

   

  
II 1,80 

   

  III 1,65    

  IV 1,10    

  V 0,35  zwolnienie 0,00 

  VI 0,20  zwolnienie 0,00 
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ROWY 
(W)        

Grunty zadrzewione  
i zakrzewione 

ustanowione na 
użytkach rolnych 

     zwolnienie 0,00 

GRUNTY POD 
STAWAMI 

ZARYBIONYMI 
łososiem, troci ą, 
głowacic ą, pali ą, 

pstr ągiem 

 31.  

 1,00 

32.   33.  

GRUNTY POD 
STAWAMI 

ZARYBIONYMI 
innymi gatunkami 

ryb 

 34.  

 0,20 

35.    36.  

 
GRUNTY POD 

STAWAMI 
NIEZARYBIONYMI 

 37.  
  

38.   39.  

 RAZEM  

40.    41.  

 

42.  

F. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYC H 
Tytuł zwolnienia powierzchnia w ha 

  

  

  

  

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
Tytuł kwota ulgi w zł, gr 

Ulga z tytułu nabycia lub objęcie w trwałe zagospodarowanie gruntów do 
powierzchni nieprzekraczającej 100 ha  

Ulga inwestycyjna  

Inna   

RAZEM 43.  

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

KWOTA PODATKU  poz. 42 minus poz. 43 (zaokrąglić do pełnych złotych) 44.  

 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ   
     SKŁADAJ ĄCEGO 
     Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
     o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią 

44. Imię i nazwisko  
Podpis i piecz ątka 

 

45. Imię i nazwisko  
Podpis i piecz ątka 
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G.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZ ĄDZAJĄCEJ DEKLARACJ Ę 
46. Imię i nazwisko  

Podpis i piecz ątka 
 
 
 
 
 
 

47. Telefon  
 
 
 
48. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesi ąc-rok)  
 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 49. Do przypisu  

 
50. Do odpisu  
 
 

51. Nr wpisu na kart ę kontow ą 
 

52. Data i podpis przyjmuj ącego deklaracje  
 
 

53. Uwagi  organu podatkowego  

 
Pouczenie: 

 
W przypadku nie wpłacenia w obowi ązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 44 lub  
wpłacenia jej w niepełnej wysoko ści, niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r., Nr 2 29, poz. 1954 ze zm.). 
 

UWAGA 
 

Na podstawie art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa : Skorygowanie deklaracji nast ępuje poprzez 
złożenie koryguj ącej deklaracji wraz z doł ączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
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Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Pawłowice 
Nr …/…/2012 z dnia ……………. 

……………………………………… 
               pieczęć nagłówkowa podatnika 

 
1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację  

 
     ….............................................................. 

 
Nr obiektu……..……………………. 
                   wypełnia organ podatkowy 

DL – 1                          DEKLARACJA NA PODAT EK LEŚNY 

na 
2. rok  

 
……………………………….. 

 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) 
Składaj ący:              Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z 
wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania : Do 15 stycznia  każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:   Wójt Gminy, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY PAWŁOWICE,  ul. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
3. Okoliczno ści (zaznaczy ć właściw ą kratk ę) 

�1. deklaracja na dany rok    � 2. korekta deklaracji rocznej (patrz. uwaga)    � 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
� 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku                                      � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną             ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składaj ącego deklaracj ę (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. osoba fizyczna  �  2. osoba prawna   � 3. jednostka organizacyjna    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 

5. Rodzaj własno ści, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
� 1. właściciel          � 2. współwłaściciel         � 3. posiadacz  samoistny          � 4. współposiadacz samoistny     
� 5. użytkownik wieczysty           � 6. współużytkownik wieczysty          � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)    
� 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca) 

 6. Nazwa pełna*  /  Nazwisko, pierwsze imi ę, drugie imi ę** 

 7. Nazwa skrócona*   /  imię ojca, imi ę  matki **  
 
 

 
 8. Identyfikator REGON*  9. Numer PESEL **  10. Symbol PKD  

C.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kra j 12. Województwo  13. Powiat  

 14. Gmina  15. Ulica  16. Numer domu  17. Numer lokalu  

 
 
 
 
 
 

18. Miejscowo ść 19. Kod pocztowy  20. Poczta  

21. Telefon  22. Fax 23. Adres  e -mail  

——————————————————————————————————————————————————
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C.3 ORGAN REJESTROWY 
24. Nazwa organu rejestrowego  25. Numer rejestru  26. Data rejestracji  

27. Dane osób uprawnionych do reprezentowania  

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
28. Miejsce (adres) poło żenia przedmiotów opodatkowania  
 

 
29. Numery działek  

30. Numer ksi ęgi wieczystej  

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
       (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntów) 

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia w ha 
fizycznych 

Stawka 
podatku Kwota podatku 

LASY OCHRONNE 
31.  32.  33.  

LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW 
PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH 

34.  35.  36.  

POZOSTAŁE 
37.  38.  39.  

RAZEM 
40.  Kwota podatku 

zaokrąglona do 
pełnych złotych 

41.  

F. PRZEDMIOTY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA 
Tytuł zwolnienia  powierzchnia w ha fizycznych 

LASY Z DRZEWOSTANEM W WIEKU DO 40 LAT  

LASY WPISANE INDYWIDUALNIE DO REJESTRU ZABYTKÓW  

UŻYTKI EKOLOGICZNE  

INNE  

RAZEM  
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ   
     SKŁADAJ ĄCEGO 
     Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
     o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią 

42. Imię i nazwisko  
Podpis i piecz ątka 

 

43. Imię i nazwisko  
Podpis i piecz ątka 

 

 

——————————————————————————————————————————————————
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G.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJ Ę 
44. Imię i nazwisko  

Podpis i piecz ątka 
 
 
 
 
 
 

45. Telefon  
 
 
 
46. Data wypełnienia deklaracji (dzie ń-miesi ąc-rok)  
 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 47. Do przypisu  

 
48. Do odpisu  
 
 

49. Nr wpisu na kart ę kontow ą 
 

50. Data i podpis przyjmuj ącego deklaracje  
 
 

51. Uwagi  organu podatkowego  

 
Pouczenie: 

 
W przypadku nie wpłacenia w obowi ązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 44 lub  
wpłacenia jej w niepełnej wysoko ści, niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r., Nr 2 29, poz. 1954 ze zm.). 
 

UWAGA 
 

Na podstawie art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa : Skorygowanie deklaracji nast ępuje poprzez 
złożenie koryguj ącej deklaracji wraz z doł ączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
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                                                                                                  Załącznik nr 4 do Uchwały 
                                                                                                                                                                            Rady Gminy Pawłowice 

         Nr …/…./2012 z dnia ……...  
 
 

    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 6 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.6a 
                               ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z  
                               dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).  
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, gruntów lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
                               nieruchomości, gruntów lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości, gruntów, obiektów  
                               budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń  
                               mających wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce:                  organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
WÓJT GMINY PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia 60  43-250 Pawłowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI  
Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia informacji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                □ 1. informacja składana po raz pierwszy         □ 2. korekta uprzednio złożonej informacji / data zmiany ……………………………… 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE  

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□1. właściciel    □2. współwłaściciel – udział......................    □3. posiadacz samoistny     □4. współposiadacz samoistny 

□5. użytkownik wieczysty   □6. współużytkownik wieczysty   □7. posiadacz zależny (dzierżawca, najemca)   

□8. współposiadasz zależny (dzierżawca, najemca) 
C.1  DANE PODATNIKA  
C.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
1.Nazwisko 

 
2. Imiona 

 
3. Imię ojca 

 
4. Imię matki 

 
5. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację 
    (NIP lub PESEL) 

 

6. Data urodzenia (w przypadku braku nr PESEL) 

C.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
1. Kraj 

 
2. Województwo 

 
3. Powiat 
 

4. Gmina 

 
5. Ulica 

 
6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Miejscowość 9. Kod pocztowy 10. Poczta 

 
11. Nr telefonu 
 

C.1.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 
1. Kraj 

 
2. Województwo 
 

3. Powiat 

4. Gmina 

 
5. Ulica 

 
6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Miejscowość 

 
9. Kod pocztowy 

 
10. Poczta 
 

11. Nr telefonu 
 

C.1.4 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA  
1.Nazwisko 
 

2. imię/drugie imię 

 
3. Imię ojca 

 
4. Imię matki 
 

5. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację 
    (NIP lub PESEL) 

 

6. Data urodzenia (w przypadku braku nr PESEL) 
 

C.1.5 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA 
1. Kraj 

 
2. Województwo 
 

3. Powiat 

4. Gmina 

 
5. Ulica 

 
6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Miejscowość 

 
9. Kod pocztowy 

 
10. Poczta 11. Nr telefonu 
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D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 
D.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
1. Miejscowość 2. Kod pocztowy 3. Ulica 4. Nr domu / Nr lokalu 
    

    

D.2 DANE NIERUCHOMOŚCI 
1. Numer(y) działki 2. Numer księgi wieczystej 3. Nieruchomość jest w posiadaniu 

przedsiębiorcy (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  □ NIE, □ TAK – nr PKD  ………….. 
  □ NIE, □ TAK – nr PKD  ……….…. 
  □ NIE, □ TAK – nr PKD  …….……. 
D.3 DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO 
1. Data nabycia nieruchomości 2. Data zakończenia budowy 

    (budynki i budowle nowo wybudowane) 

 
 

3. Data rozpoczęcia użytkowania 
    (budynki i budowle nowo wybudowane) 
 

E. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW  powierzchnia w [m²] / [ha] 
(powierzchnię w ha należy podać z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku) 

1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

m² 

2. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
    publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za wyjątkiem dróg - dr 

m² 

3. Drogi „dr”  
  

m² 

4. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
 

ha 

E.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI  powierzchnia użytkowa w [m2] 
o wysokości 1,40 m - 2,20 m o wysokości powyżej 2,20 m 

1. Mieszkalnych (pokoje, kuchnie, korytarze, łazienki, hole, piwnice, 
                           strychy za wyjątkiem klatek schodowych) 

 
 

 

 

2. Mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
 

  

3. Pozostałych (niemieszkalnych) związanych z prowadzeniem  
    działalności gospodarczej  

 
 

 
 

4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
    przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
    udzielające tych świadczeń 

 
 

 
 

5. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
    obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

 
 

 
 

6. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
    publicznego 

  
 

E.3 BUDOWLE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

WARTOŚĆ BUDOWLI w złotych                                                               , 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH NA MOCY US TAWY O PODATKACH I OPŁATACH  
    LOKALNYCH  grunty powierzchnia w m² 

budynki lub ich części 
powierzchnia użytkowa w m² 

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części: 
a) służące wyłącznie działalności leśnej lub rybackiej, 
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, 
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. 

  

Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i 
zakrzewione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

N 
 

Lz 

G. INFORMACJA O GRUNTACH NIE PODLEGAJ ĄCYCH OPODATKOWANIU 
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych (powierzchnia w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) ha 
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H. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH  
H.1 GRUNTY STANOWIĄCE UŻYTKI ROLNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA U ŻYTKACH  
       ROLNYCH 

 
Klasa użytków rolnych 

 

powierzchnia w [ha] z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
Grunty orne 

R 
Grunty rolne 

zabudowane B/R 
Sady 
S/R 

Grunty zadrzewione 
i zakrzewione Lz/R 

I     

II     

III a     

III b     

IV a     

IV b     

V     

VI     

VI z     

Klasa użytków zielonych 
ŁĄKI 

powierzchnia w [ha] z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
Łąki 
Ł 

Łąki zabudowane 
B/Ł 

Sady 
S/Ł 

Grunty zadrzewione 
i zakrzewione Lz/Ł  

I     

II     

III      

IV      

V     

VI     

VI z     

Klasa użytków zielonych 
PASTWISKA 

powierzchnia w [ha] z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
Pastwiska 

Ps 
Pastwiska zabudowane 

B/Ps 
Sady 
S/Ps 

Grunty zadrzewione 
i zakrzewione Lz/Ps  

I     

II     

III      

IV      

V     

VI     

VI z     

H.2 GRUNTY POD STAWAMI  powierzchnia w [ha] 

       zarybionymi łososiem, troci ą, głowacic ą, pali ą i pstr ągiem  

       zarybionymi innymi gatunkami ryb  

       niezarybionymi – klasa gleboznawcza   

H.3 ROWY                                                                       

I. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH  

Tytuł zwolnienia - art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym powierzchnia w [ha] 
  

J. DANE DOTYCZĄCE LASÓW  

Rodzaj gruntów leśnych powierzchnia w [ha] 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

Lasy  

Lasy ochronne, wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  
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K. INFORMACJA O POSIADANYCH GRUNTACH NA TERENIE INN YCH GMIN 

Nazwa gminy powierzchnia [ha] fizyczne powierzchnia [ha] przeliczeniowe 
 

 
 
 

 

L. UZASADNIENIE  PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY 
    zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 749): 
 
 
 
 
 
 
Ł. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
    Uprzedzony(a) o odpowiedzialno ści karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o świadczam, że podane przeze  
    mnie dane s ą zgodne z prawd ą* 
Imię 

 
Nazwisko 

Data wypełniania informacji (dzień-miesiąc-rok) 

 
Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika 

M. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
Dotyczy obiektu – nr ewidencyjny 

Data 
 

Podpis przyjmującego formularz 
 

 
* Art. 233. § 1 Kodeksu Karnego stanowi: „ kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

Objaśnienia : 
Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla  – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także 
urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Podstaw ę opodatkowania dla budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa w 
przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie 
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia, roku  w którym 
dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 
Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona 
przez podatnika. 
Powierzchnia u żytkowa budynku lub jego cz ęści  – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z 
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
Za działalno ść gospodarcz ą uważa się działalność, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm); z tym, że za działalność gospodarczą nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej, 
wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu 
w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5. 
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty 
zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub 
znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej 

 
Pouczenie : 

Podatnik jest obowiązany złożyć informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych oraz gruntach w terminie 14 dni  od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, jak również zawiadomić o wszelkich zmianach mających 
wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (nabycie, zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości) oraz zmianę adresu zamieszkania. 
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych oraz o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze 
zwolnień na mocy ustaw. 
Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie 
składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, 
przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze za przestępstwo lub wykroczenia 
skarbowe zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity Dz. U. z 1999r., Nr 83, poz.930). 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 5, art. 6a ust. 8 pkt 1, ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze 
zm.), oraz art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy, określa, w drodze uchwały, 
wzory formularzy, na których: 

- osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach 

- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także Jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe są obowiązane złożyć deklaracje na 
podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny na dany rok podatkowy. 

Wzory deklaracji i informacji zostały zmienione w związku ze zmianą szaty graficznej, m.in. 
zmniejszeniem ilości stron formularzy. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391) oraz § 1rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz. 299) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej: 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien 
spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności, 
w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych, 
sanitarnych i ochrony środowiska, 

2) posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny zarejestrowany i dopuszczony do ruchu, mający 
aktualne badania techniczne oraz spełniający wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone 
w obowiązujących przepisach, 

3) utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie 
i dezynfekcję, co najmniej raz na tydzień. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na 
terenie bazy transportowej, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie 
i dezynfekcję pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi i korzystania z tych usług, 

4) posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne 
spełniające wymagania obowiązujących przepisów. 

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1 pkt 1-
3 za pomocą dokumentów, którymi są w szczególności: 

1) potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 
techniczno-biurowe, 

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
pojazdów, których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym, 

3) umowa na mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, należy dołączyć do wniosku w sprawie 
wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowice w formie oryginałów lub kopii 
potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/338/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 lutego 2010r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

Id: B52C9453-5178-4F3C-AC3C-50A8C04C7117. Projekt Strona 1
——————————————————————————————————————————————————



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania w uchwale zostały określone zgodnie z treścią 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 299). Dotychczas wymagania określone w niniejszej uchwale zawarte były w uchwale nr 
XXX/338/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 lutego 2010r. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. poz. 152, nr 897) po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję 
Działalności Społecznej: 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice, 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zameldowani mieszkańcy nie zamieszkują danych 
nieruchomości zobowiązani są do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym 
miejscu niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Pawłowice. 

§ 2. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 
Pawłowice, 

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się 
w terminie do 30 kwietnia 2013r. dla pierwszej deklaracji oraz 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego 
mieszkańca lub zmiany danych określonych w pierwszej deklaracji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Strona 1Id: 47EB9991-797C-4AD7-AF5D-884B0B0D87F5. Projekt



                                                                                                                                  Załącznik do Uchwały
   Rady Gminy Pawłowice 
   nr 
   z dnia 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
___________________________________________________________________________________________________________________________________     

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:        

Składający:      

                                                                                  

Termin składania:      

Miejsce składania:    

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji :                                                     

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 
r., poz. 391).

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,  a także innych 
podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.

Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości. 
Korekta deklaracji  w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w pierwszej deklaracji.

Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice.

Wójt Gminy Pawłowice.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

                        pierwsza deklaracja                                                      korekta deklaracji – zmiana danych od ………..……………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (dzień -  miesiąc - rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
Składający to (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                  osoba fizyczna                              osoba prawna                               jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię ojca* Imię matki* Data urodzenia*

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD**

Numer telefonu:
                       

Adres e-mail:
                    

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
(*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
Kraj Województwo Powiat

Gmina  
          

Ulica Nr domu
            

Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
           

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość 
                    

Ulica
             

Nr domu Nr lokalu

D. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………………. 
                                                                                                                                                                             (liczba mieszkańców) 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę zbierał w sposób:

                                 selektywny - poprzez segregację odpadów                           zmieszany - bez segregacji odpadów                            
                                                    
F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(F.1. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy segregują odpady, natomiast F.2. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów)

F.1. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi:

….………………….……….      X      ………………………… zł/osobę     =      ……………….….……….………… zł
(liczba mieszkańców)                                                              (stawka opłaty***)                                                               (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

***stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Pawłowice

F.2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (nieruchomości które nie segregują 
odpadów) wynosi:

….………………….……….      X      ………………………… zł/osobę     =      ……………….….……….………… zł
(liczba mieszkańców)                                                              (stawka opłaty***)                                                               (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

***stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Pawłowice

Strona 1Id: 47EB9991-797C-4AD7-AF5D-884B0B0D87F5. Projekt
——————————————————————————————————————————————————



                                                                                                                                  Załącznik do Uchwały
   Rady Gminy Pawłowice 
   nr 
   z dnia 

G.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika)

H. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI   

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej  z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są  
zgodne z prawdą.

       ………………………………………                                                    …………………..……………….. 
                         (miejscowość i data)                                                                                       (czytelny podpis* /podpis (pieczęć) **)
J. ADNOTACJE ORGANU:

*    dotyczy osób fizycznych       

** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

*** stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Pawłowice

Pouczenie: 
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami). 

2) Właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawłowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawłowice nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. 

5) Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny poprzez segregację odpadów będą poddawani bieżącej kontroli z 
wywiązywania się z oświadczenia w części E. niniejszej deklaracji. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków selektywnego zbierania odpadów i 
nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 
odsetkami.

Objaśnienia: 
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do 

deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

2) Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty. Kwota opłaty może zostać wpłacona w ratach i 
terminach określonych odrębną uchwałą.  

3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pawłowice.

Załączniki do deklaracji:
1) Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

2) W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa uiszczoną opłatę skarbową (17,00 zł).

3) Dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż miejsce zameldowania na terenie gminy - w odniesieniu do 
nieruchomości, na których zameldowani mieszkańcy nie zamieszkują danej nieruchomości.
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Uzasadnienie

Rada gminy uwzględniając konieczność prawidłowego zapewnienia obliczenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Przy 
określaniu wzoru deklaracji wzięto pod uwagę wymogi formalne obejmujące objaśnienia sposobu 
jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

W uchwale zgodnie z wolą ustawodawcy wskazano: 

1) termin złożenia pierwszej deklaracji, 

2) termin dokonania zmiany deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 6m 
ust. 2, jak również 

3) miejsce złożenia deklaracji. 

Deklaracje, zostaną rozesłane do właścicieli nieruchomości wraz z informacją 
o zmieniającym się systemie gospodarki odpadami oraz z ustalonymi w drodze uchwały, 
stawkami opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W celu ułatwienia właścicielom 
nieruchomości wywiązania się z nowych obowiązków prowadzona będzie kampania 
informacyjna jak również bieżąca weryfikacja złożonych deklaracji. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie podziału gminy Pawłowice  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym  ( tekst 
jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy Pawłowice, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności 
Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Dokonać podziału gminy Pawłowice na 16 stałych obwodów głosowania, ustalając  ich    
granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych , zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego oraz 
rozplakatowaniu  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawłowice, w sołectwach  oraz na stronie 
internetowej Gminy Pawłowice – BIP. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Tracą moc uchwały: Nr XXXII/368/2010 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie podziału Gminy 
Pawłowice na obwody głosowania, ich numery i granice. oraz Nr IX/109/2011 z dnia 06.09.2011 r. 
w sprawie: zmiany w stałych obwodach głosowania. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia  23 października 2012 r. 

 
Nr 

obwodu Granice obwodu 
Siedziba 

obwodowej komisji 
wyborczej 

1 Sołectwo Pawłowice 
Ulice : Górka, 22 Lipca od ul. Szkolnej do ul. Generała Świerczewskiego, 
Mickiewicza od ul. Polnej do ul. Generała Świerczewskiego, Polna od ul. 
Zjednoczenia do ul. Pukowca i od ul. Zjednoczenia do cmentarza, 
Spacerowa, Szkolna, Wesoła, Wyzwolenia, Zapłocie, Zjednoczenia od 
ronda do granicy z sołectwem Warszowice. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach 

2 Sołectwo Pawłowice 
Ulice : Astrów, Bratków, 22 lipca od ul.Generała Świerczewskiego 
do ul. Nowej,1 Maja, 3 Maja, Miarki, Mickiewicza od ul. Generała 
Świerczewskiego do ul.Przemysłowej, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, 
Przemysłowa, Skowronków, Generała Świerczewskiego, Wrzosowa. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach 

3 Sołectwo Pawłowice 
Ulice: Aleja Lipowa, Grzybowa, Katowicka, Klonowa, Kol. Studzieńska, 
Leśna, Myśliwska, Pszczyńska, Rolników, Stawowa, Strumieńska, 
Wspólna, Zamkowa, Zjednoczenia od skrzyżowania z DW 938 do ronda.. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach 

4 Sołectwo  Pawłowice 
Ulice: Polna nr: 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29. 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Pawłowicach 

5 Sołectwo Pawłowice 
Ulice : Poligonowa, Polna nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 37. 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Pawłowicach 

6 Sołectwo Pawłowice 
Ulice : Górnicza nr: 1, 1A, 12,13,14,15,16,20 ul. Pukowca. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

w Pawłowicach 
7 Sołectwo Pawłowice 

Górnicza nr: 2, 7, 8, 9, 10, Kręta, Orzechowa od nr 4 do końca, Wąska 
od nr 4 do końca. 

Dom Kultury – Osiedle 
w Pawłowicach 

8 Sołectwo Pawłowice 
Ulice: Górnicza nr: 4, 5, 6, 11, Krucza nr 10, LWP, Orzechowa nr 2, Wąska 
nr 1, 2 

Dom Kultury – Osiedle 
w Pawłowicach 

9 Sołectwo Pielgrzymowice 
Ulice : Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cieszyńska, Dębowa, Golasowicka, 
Grunwaldzka, Jastrzębska, Jodłowa, Krzyżowa, Miarki, Olchowa, 
Podlesie,Sadowa, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Turystyczna, Wąska, 
Wierzbowa, Zielona, Zebrzydowicka. 

Gimnazjum Publiczne 
w Pielgrzymowicach 

10 Sołectwo Pielgrzymowice 
Ulice : Borowa, Brzezińska, Daszyńskiego, Generała Sikorskiego, 
Graniczna, Groblowa, Gruntowa, Jasna, Modrzewiowa, Powstańców, 
Ruptawska, Rzeczna, Świerkowa, Widokowa, Ziołowa. 

Gimnazjum Publiczne 
w Pielgrzymowicach 

11 Sołectwo Warszowice 
Ulice: Borki, Borowików, Cieszyńska, Gajowa, Kolejowa, Kościelna, 
Ks. E.Piwonia, Łąkowa, Piekucz, Pszczyńska, Rydzów, Szoszowska, 
Szybowa. 

Szkoła Podstawowa 
w Warszowicach 

12 Sołectwo Warszowice 
Ulice: Boryńska, Cicha, Drozdów, Kormoranów, Krótka, Ks. F. Miczka, 
Łagodna, Miła, Nad Młynką, Osińska, Poprzeczna, Spokojna, Stawowa, 
Strażacka, Żorska. 

Szkoła Podstawowa 
w Warszowicach 

13 Sołectwo Golasowice - wszystkie ulice. Zespół Szkolno – 
Przedszkolny 
Golasowice 
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14 Sołectwo Krzyżowice - wszystkie ulice. Zespół Szkolno – 
Przedszkolny 
Krzyżowice 

15 Sołectwo Jarząbkowice - wszystkie ulice. Dom Ludowy 
Jarząbklowice 

16 Sołectwo Pniówek - wszystkie ulice. Dom Ludowy 
Pniówek 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zmianami) Rada Gminy na wniosek Wójta  dokonuje podziału gminy na obwody 
głosowania . Zgodnei z 14 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, 
Rada dokonuje podziału  gminy na obwody głosowania w okresie 3 miesięcy od podziału gminy na 
okręgi wyborcze,co w przypadku anszej gminy miało miejsce 25 wrzesnia 2012 r. 

Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców . 

W przypadku naszej gminy dopuszczalne odstępstowo  od ustawowej zasady  dotyczącej  ilości 
mieszkańców w obwodzie  wystepuje w proponowanym obwodzie nr 16  - sołectwo Pniówek, gdzie 
jego utworzenie jest uzasadanione warunkami miejscowymi. 

W zasadzie numery i granice  obwodów głosowania pokrywają sie z numerami i granicami 
okręgów wyborczych.  Wyjątek stanowi obwód nr 16 tworzony dla sołectwa Pniówek , 
wyodrebniony z okręgu wyborczego nr 14, w skład ktorego wchodzą sołectwa Krzyżowice 
i Pniówek 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2013 z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 
nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Społecznej oraz 
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego. 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć do realizacji „Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2013 z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” 

§ 2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia....................2012 r. 

Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2013 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawą uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest art. 5a 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.), 

2) „Gminie” – rozumie się Gminę Pawłowice, 

3) „Podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy, 

4) „Dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1lit.e oraz art.221 ustawy 
o finansach publicznych, 

5) „Konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2 
i w art. 13 Ustawy, 

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu 

§ 3. 1. Głównym celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, 
poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacji pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa a art.3 ust.3 ustawy. 

2. Cele szczegółowe programu: 

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, 

- podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez 
zwiększenie aktywności organizacji, 

- integracja organizacji realizujących zadania publiczne, 

- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

- umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną 
oraz tradycję. 

Rozdział 3.
Zasady współpracy 

§ 4. Współpraca Gminy z podmiotami programu odbywa się w oparciu o zasady: 

Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina może powierzać lub wspierać realizacji zadań 
publicznych Podmiotom programu, które zapewnią ich wykonanie. 

Suwerenności stron oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a Podmiotami programu będą 
kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii. 

Zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa Podmiotów programu 
w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowania zakresu 
współpracy. 

Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu Gminy i Podmiotów programu do 
osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. 
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Zasada uczciwej konkurencji i jawności urzeczywistniana jest przez udostępnienie poprzez 
Gminę współpracujących z nią Podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach 
współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę 
z Podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje 
podmioty programu do udostępnienia Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, 
sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. 

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy 

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z Podmiotami programu jest realizacja zadań publicznych, 
o których mowa w art. 4 ust 1 Ustawy odpowiadającym zadaniom własnych gminy. 

Rozdział 5.
Formy współpracy 

§ 6. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z Podmiotami programu w szczególności 
w formach: 

1. Finansowych: 

a) zlecanie Podmiotom programu realizację zadań publicznych, 

b) oddania w najem lokali użytkowych organizacjom na cel prowadzonej działalności pożytku, 

c) wynajęcia na preferencyjnych warunkach należących do Gminy nieruchomości na potrzeby 
realizacji zadań na rzecz mieszkańców Pawłowic. 

Gmina może zawierać z organizacjami umowy o wsparcie lub o powierzenie zadań 
publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 5 lata. 

Na wniosek organizacji Gmina może zlecić organizacji realizację zadania publicznego w trybie 
małych grantów, jeśli zadanie ma charakter lokalny lub regionalny i spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 złotych; 

b) okres realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni. 

2. Pozafinansowych: 

a) promowanie działalności Podmiotów programu, 

b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych działań, 

c) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej Podmiotów programu, 

d) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

e) pomocy w nawiązywaniu kontaktów w kraju i za granicą, 

f) użyczenialokali, budynków komunalnych, 

g) organizacja szkoleń w zakresie prowadzonej działalności. 

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne 

§ 7. Obszar współpracy Gminy Pawłowice z Podmiotami programu będzie obejmować 
w szczególności zadania publiczne z następujących sfer: 

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego między innymi poprzez : 

- organizacje imprez, 

- organizacje zajęć, kursów, warsztatów i tym podobnych, 

- organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 

- organizacje wycieczek, wyjazdów dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych. 

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu między innymi poprzez; 
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- prowadzenie szkolenia dzieci młodzieży w różnych dyscyplinach sportu obejmujących treningi, 
udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach oraz utrzymanie bazy sportowej, 

- organizacje zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, 

- organizacje zajęć sportowych dla dorosłych, 

- organizacje imprez sportowych, 

- organizacje obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

3. turystyki i krajoznawstwa między innymi poprzez; 

- organizacje wycieczek, wyjazdów. 

4. ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku oraz ochrony zwierząt między 
innymi poprzez; 

- organizacje programów edukacyjnych, 

5. ochrony i promocji zdrowia między innymi poprzez; 

- prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez 
organizację wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy Pawłowice lub 
wybranej docelowo grupy społecznej. 

6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym między innymi poprzez; 

- realizowanie długoterminowych programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym ( dla 
wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka). 

7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania między innymi poprzez; 

- rozwijanie umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym, które są mieszkańcami Gminy Pawłowice 

§ 8. Wójt na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek Podmiotów programu po 
zasięgnięciu opinii Komisji Działalności Społecznej może określić w ciągu roku kalendarzowego 
priorytetowe zadania publiczne inne niż określone w § 7 i zlecić ich realizację przez Podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Rozdział 7.
Okres realizacji programu 

§ 9. Roczny program współpracy obejmuje okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. 

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu 

§ 10. 1. Wspieranie lub powierzenie realizacji zadań publicznych. 

2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji. 

3. Organizowanie i współorganizowanie spotkań, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele 
organizacji i samorządu . 

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczona na realizację programu 

§ 11. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu zostaną określone szczegółowo 
w Uchwale Budżetowej na rok 2013. Szacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań wynosić 
będzie 650.000,00zł 

Rozdział 10.
Ocena realizacji programu 

§ 12. 1. Miernikiem efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące: 

- liczby Podmiotów programu podejmujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy; 

- liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych; 

- liczby osób uczestniczących w zadaniu publicznym; 

- wysokości środków finansowych zaangażowanych poprzez Podmioty programu w realizację zadań 
publicznych; 
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- wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań; 

2. Wyniki oceny zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za rok 
2013. 

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 13. 1. Roczny program współpracy został opracowany w oparciu o program współpracy na 2012 
rok z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. W opracowaniu programu 
uwzględniono uwagi uzyskane w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w sposób 
określony w uchwale konsultacyjnej. 

2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na 
stronie internetowej Gminy Pawłowice- forum konsultacji społecznych. 

3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 16 do 22 października 2012r. 

4. Do projektu Programu współpracy zgłoszono/nie zgłoszono uwagi………. 

Rozdział 12.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

§ 14. 1. Wójt Gminy Pawłowice w formie zarządzenia powołuje komisje w składzie min. 
5 członków, wyznaczając przewodniczącego i sekretarza komisji. 

2. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym posiadające 
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych. 

3. Za organizację prac komisji odpowiada jej przewodniczący. 

4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem jej powołania. 

5. Komisja pracuje w składzie co najmniej ¾ liczby członków. 

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. 

7. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się 
wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

8. Członkowie komisji przy ocenie ofert stosują tryb i kryteria wynikające z warunków otwartego 
konkursu ofert. 

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe 

§ 15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 
ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych. 
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Uzasadnienie

Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 234 
z 2010r., poz. 1536 z późn. zm.) nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. (art. 5a ust.1). 

Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
podlegał konsultacjom społecznym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowice nr 
OI.0050.00113.2012 z dnia 10 października 2012 roku. Konsultacje zostały przeprowadzone 
w formie elektronicznej w okresie od 16 do 22 października 2012 roku. 

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Pawłowice poprzez możliwie pełne 
wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności 
i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych. Określa cele, zasady oraz formy 
współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres 
przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków 
przeznaczonych na jego realizację. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwał 

Na podstawieart. 18 ust.1, art.18 ust. 2, pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Uchylić następujące uchwały : 

1. Uchwałę XL/441/2002 z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji osób 
sprzedających złom metali kolorowych, staliwa i żeliwa oraz źródeł pochodzenia przez 
przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Pawłowice. 

2. Uchwałę nr XVI/226/2004 z 23 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń 
o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Uchwałę XXV/300/2009 z 15 września 2009r. w sprawie  zmiany regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie uchylenie uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XX/255/2012 z dnia 25 września 2012r 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XX/255/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 września 2012r. 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz 
określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej 
dotacjami przedmiotowymi są, zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 130 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych, dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według 
stawek jednostkowych. W uchwale Nr XX/255/2012 podjętej na sesji w dniu 25 wrzesnia 2012 r. 
dotacja przedmiotowa dotyczyła biletów wstępu, co w rozumieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej 
jest nie prawidłowe. Mając na uwadze powyższe,  uchwałę należy uchylić. 

Strona 1
——————————————————————————————————————————————————
Id: 664B7E91-7418-4061-953E-376EE97C8CA2. Projekt


	E-mail - sesja .pdf
	projekty uchwal.pdf
	1. WPF.pdf
	Prognoza
	Przedsięwzięcia

	2. Zmiany w budżecie.pdf
	3. Podatki - stawki.pdf
	4. Wzory inf. i deklaracji  podatkowych.pdf
	5. Wymagania - odpady .pdf
	6. Deklaracja 1 - odpady.pdf
	7. Obwody głosowania.pdf
	8. Współpraca z org. pozarządowymi.pdf
	9.Uchylenie uchwał.pdf
	10. Uchylenie  uchwaly GOS - dotacja.pdf




