
ZARZĄDZENIE NR 86.2015 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XI sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, 

stanowiące załączniki nr 1 – 10 do zarządzenia w sprawie: 

1) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 

2) określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości; 

3) określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych; 

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup 

odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo; 

5) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty; 

7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

8) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo; 

9) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby 

fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania; 

10) zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz 

 

 

 

 

 
Sp.MW 

dn. 24.11.2015 r. 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XI.  .2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia listopada 2015 r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) z związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 

r. poz. 1045) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 

( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045)  

oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 6. Traci  moc Uchwała Nr XII/69/2011  Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 

r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 145). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  

                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XI.    .2015 

Rady Gminy Jeleniewo 

   z dnia  2015 r. 

 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1 
 
 

                    od 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), ustawa 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 138 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych 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. 

Miejsce składania:  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.                                           

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub 

wysokości opodatkowania 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 
  

    2. Wójt Gminy Jeleniewo 

    Adres:16-404 Jeleniewo ul. Słoneczna 3 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE  

  3. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą pozycję)   

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

□ 5. użytkownik wieczysty  □ 6. współużytkownik wieczysty □7.posiadacz  (np.dzierżawca) □  8. współposiadacz 

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

  

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów  
  

1    

 

 
 

 

 
 

 

 

6.Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia 

      

7. Imię ojca, matki 8. Pesel /  NIP 9. Telefon / e-mail (nieobowiązkowe) 

      

10. Kraj 11. Województwo 12 Powiat 

      

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/ Numer lokalu 
      

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

    

2 
 

 

 
 

 

 
 

 

19.Nazwisko 

 

20. Pierwsze imię 21. Data urodzenia 

22. Imię ojca, matki 

 

23. Pesel /  NIP 24. Telefon / e-mail (nieobowiązkowe) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

 

28. Gmina 29. Ulica 30. Numer domu/ Numer lokalu 

 

31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI    

   

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

 

I.   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

  Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

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

  

....................,......... m2 

  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych  - od 1  ha   powierzchni    ....................,.......... ha 

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

  

....................,........ m2 

  4. niezabudowanych  objętych obszarem rewitalizacji, o którym    mowa w  ustawie  z dnia 9 
października  2015 r. o  rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym    
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od  dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa  budowlanego      ....................,........ m2 

2. Rok 

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

. 



4 

 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 
klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. 

Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, 

pomija się) 
BUDYNKÓW LUB  ICH CZĘŚCI (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) 

   
1. mieszkalnych  

 
.....................,........  m2 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej1 

  

.....................,........  m2 

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym  

  
.....................,........ m2 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

  

.....................,........ m2 

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego .....................,........ m2 

6. pozostałych, w tym garaży na samochody osobowe, z wyjątkiem:   

.................... .,....... m2 

 
- przeznaczonych na działalność agroturystyczną  

 
......................,........m² 

- budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstw rolnych w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiącym własność lub współwłasność rencistów i 

emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne                                                                               

 

 

 

......................,........m² 

 

D.3 BUDOWLE – według wartości określonej w art.  4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 

 

................................zł 

 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH  

  

 
 

 

 

 

1. Nieużytki  - art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 

.....................,........ m2 

2. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 

działalności rolniczej  ………………………………………………………………………………… 

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

 

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

  

 

.....................,........ m2 

3. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego 
wynika zwolnienie) 

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

…………………………………………………………………………………… 

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

 

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

 

II. PODATEK ROLNY 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Klasy użytków 

wynikające z  
ewidencji gruntów 

Powierzchnia  gruntu  w  hektarach  fizycznych 

Orne - R Sady - S Łąki - Ł Pastwiska - Ps 

I ........,............... .........,............. ........,............. ........,............. 

II ........,............... ........,............. ........,............. ........,............. 

IIIa ..........,............... ........,............. x x 

 

III ............,…........... ........,............. ........,............. ........,............. 

 

IIIb ...........,............... ........,............. x x 

 

IVa ...........,............... ........,............. x x 

 

IV ..........,............... ........,............. ........,......... ........,............. 

 

IVb ..........,............... ........,............. x X 

 

V ...........,............... ........,............. ........,......... ........,….......... 

 

VI ..........,................ ........,............. ........,......... ........,.............. 

 

VIz ...........,............... ........,............. ........,......... ........,............. 

Grunty  pod  stawami,  grunty zadrzewione  i  zakrzewione  na  użytkach   rolnych,   grunty po rowami  oraz  
grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego:                  w ha                                                                           

  a) grunty pod stawami  zarybione: łososiem,  trocią,  głowacicą,  palią  i  pstrągiem ,    

...........,........... 

b) grunty pod stawami   zarybione  innymi  gatunkami  ryb niż w  poz. a) - niezarybione  
...........,........... 
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c) grunty  rolne   zabudowane (Br)  
...........,........... 

d) grunty   zadrzewione   i  zakrzewione  na  użytkach    rolnych   (Lzr)      

...........,........... 

 e) grunty  pod  rowami  (W)  
...........,........... 

 
                                                                                                                           RAZEM ….......,……….. 

 

 

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM  

 

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

  

  1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów ........,......... 

2. inwestycyjne ........,......... 

3. inne ........,......... 

Razem ........,......... 

 

I. POWIERZCHNIA LASU    

   

- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków ........,......... 

- zwolniona od podatku leśnego w tym: 

........,......... 

lasy z drzewostanem do 40 lat  

 

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

- podlegające opodatkowaniu 
 

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

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

 

........,......... 
 

........,......... 

 
........,......... 

 

 

    

W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 

     

.......,......... 

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

 

  19. Imię 

  

20. Nazwisko 

  

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  
  

22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

  

 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  23. Uwagi organu podatkowego 

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

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

24. Identyfikator przyjmującego formularz 

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

25. Data i  podpis przyjmującego formularz 

 
 

1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XI. .2015 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia      2015 r. 
 

                                                                                                                              

  
  

Tel . kontaktowy ................................................................ 

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 
 
  

 na      
  

 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi 

jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi 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. 
Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub 

budowli i ich części z ww. podmiotami. 

Termin 

składania: 

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki 

organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy 
Państwowe do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  

Miejsce składania:  Wójt  Gminy Jeleniewo - właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.                                           

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

  Wójt Gminy Jeleniewo  
    Adres:16-404 Jeleniewo ul. Słoneczna 3 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (niepotrzebne skreślić) 

     * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną          ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję 

□  1. osoba fizyczna □   2. osoba prawna □   3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nie posiadająca osobowości prawnej 

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje)  

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

 

  

□  5. użytkownik wieczysty □  6. współużytkownik  wieczysty □  7. posiadacz  (np.dzierżawca) □  8. współposiadacz  

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 
  

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów  

  

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 

  

9. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki** 
  

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

  

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

  11. Kraj   12. Województwo       13. Powiat   
                  

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

                  

  17. Miejscowość   18. Kod pocztowy       19. Poczta   

                  

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 

    □   1.  deklaracja roczna  □    2. korekta deklaracji rocznej 

od m-ca ……… roku …………... 

  
 

    

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

  Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

Stawka 

podatku 

Kwota podatku 

1.Identyfikator Podatkowy składającego deklarację 

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

2. Rok 

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

. 
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D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

  1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
  

18. 

  
................m2 

19 

  
.............,..... 

20. 

  
.............,....... 

  2.  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  - od 1  ha   powierzchni     
21. 

  

.................ha 

22. 

  

..............,.... 

23. 

  

.............,....... 

  3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

  

25. 

  

................ m2 

26. 

  

..............,.... 

27. 

  

.............,....... 

  4. niezabudowanych  objętych obszarem rewitalizacji, o którym    mowa w  ustawie  z 
dnia 9 października  2015 r. o  rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych 

na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym    obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od  

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat 

27. 
 

................ m2 

28. 
  

..............,.... 

29. 
  

..............,.... 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

  1. mieszkalnych  33. 

.....................m2 

34. 

..................,..... 

35. 

...............,....... 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków 

mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem  

36. 

  

..................... m2 

37. 

  

.................,...... 

38. 

  

...............,..... 

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym  

39. 
 

..................... m2 

40. 
  

.................,...... 

41. 
  

...............,..... 

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

42. 
 

.................... m2 

43. 
  

.................,...... 

44. 
  

...............,..... 

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  

    publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

45. 

  
..................... m2 

46. 

  
.................,...... 

47. 

  
...............,..... 

6. pozostałych 48. 

  
..................... m2 

49. 

  
.................,...... 

50. 

  
...............,..... 

* 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 kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, 

sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a 
mniejszą niż 1,40 m, pomija się). 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) 

D.3 BUDOWLE 

   

1. budowle  – według wartości określonej w art.  4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7  

51. 

  

................,....... .. 

52. 

  

2% 

53. 

  

.............,....... 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

  Kwota podatku 

Suma kwot z kol. D 

54. 

.............,....... 

 

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 

          (podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

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

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

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

  55. Imię 
  

56. Nazwisko 
  

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

  

58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

  

 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  59. Uwagi organu podatkowego 

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

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

. 

60. Identyfikator przyjmującego formularz 

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

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

60. Podpis przyjmującego formularz 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.  

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i tatach kwoty podatku lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XI.   .2015 

Rady Gminy Jeleniewo                                                                                                       

z dnia  2015 r. 
 

 

                                                                                             
                                

  

 
Tel . kontaktowy ................................................................ 

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 

 

 

      na                                                                                         

        
 

  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 138 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami 
prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości 

prawnej będącymi 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. 

Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich 

części lub budowli i ich części z ww. podmiotami. 

Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, 
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także spółki nie mające osobowości prawnej do 

15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  

Miejsce składania:  Wójt Gminy Jeleniewo -  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.                                           

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

  3. Wójt Gminy Jeleniewo 

    Adres: 16-404 Jeleniewo ul. Słoneczna 3 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (niepotrzebne skreślić) 

     * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną          ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą 

fizyczną 

 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

  4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□  1. osoba fizyczna □   2. osoba prawna  □    3. jednostka organizacyjna w tym spółka nie posiadająca 

osobowości prawnej 

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 

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

      □  5. użytkownik wieczysty □6. współużytkownik 

wieczysty 

□7.posiadacz (np. dzierżawca) □  8. współposiadacz 

 

6. Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

  

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

  

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

 
  

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 

  

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

  

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 

  11. Kraj   12. Województwo       13. Powiat   

                  

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

                  

  17. Miejscowość   18. Kod pocztowy       19. Poczta   

                  

1. Identyfikator Podatkowy składającego deklarację  
 

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

2. Rok 

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

. 
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 

  □  1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji 

rocznej od m-ca … roku  ...… 

  

 

    

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

   

Klasy 

użytków 

wynikające z ewidencji 

gruntów i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba hektarów 

przelicze- 
niowych 

Stawka z 1 

hektara 
(przelicze- 

niowego lub 

fizycznego) 
w zł,gr 

 

Wymiar 
podatku 

rolnego w zł 

 
Ogółem 

Nie podlegające 
przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe 

Podlegające 
przeliczeniu na 

hektary 

przeliczeniowe     

do 4-ech miejsc po przecinku 

  1 2 3  4 5 6 7 

   

Grunty orne - R 

              

  I               

  II               

  IIIa               

  IIIb               

  IVa               

  IVb               

  V               

  VI               

  VIz               

   

Sady - S 

              

  I               

  II               

  IIIa               

 III        

  IIIb               

  IVa               

 IV        

  IVb               

  V               

  VI               

  VIz               

   

Łąki i pastwiska – Ł, Ps 

              

  I               

  II               

  III               

  IV               

  V               

  VI               

  VIz               

   

Klasy 

użytków 

wynikające z ewidencji 

gruntów i budynków 

  
 Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

 Liczba hektarów 
przelicze- 

niowych 

Stawka z 1 
hektara 

(przelicze- 

niowego lub 
fizycznego) 

w zł,gr 

 
Wymiar 

podatku 

rolnego w zł 
 

Ogółem 

Nie podlegające 

przeliczeniu na ha 
przeliczeniowe 

Podlegające 

przeliczeniu na 
hektary 

przeliczeniowe 

do 4-ech miejsc po przecinku 

    

 Grunty  pod  stawami,  grunty zadrzewione  i  zakrzewione  na  użytkach   rolnych,   grunty po rowami  oraz  
grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego:  
  

  grunty pod stawami  
zarybione: łososiem,  
trocią,  głowacicą,  
palią  i  pstrągiem 

          

  

  grunty rolne 

zabudowane 

          
  

  grunty pod stawami  
zarybionymi innym 
gatunkiem ryb, grunty 
pod stawami 
niezarybionymi 
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  grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach 

rolnych 

              

  grunty pod rowami               

                 

                 

  Razem (bez zwolnień)               

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 

  

  (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………   

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

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

  

  1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów   

  2. inwestycyjne   

  3. inne   

  Razem   

      

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

  

  Kwota podatku 

Różnica kwot z D - F (należy zaokrąglić do pełnych złotych)  

  

  

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

 

  21. Imię 
  

22. Nazwisko 
  

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

  

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 

składającego 
  

 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  25. Uwagi organu podatkowego 
 

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

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

26.  Identyfikator przyjmującego formularz 

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

27. Podpis przyjmującego formularz 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i tatach kwoty podatku lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XI. .20/15 

Rady Gminy Jeleniewo                                                                                                       

z dnia  2015 r. 
 

                                                                                                       

                   
  

 

 Tel . kontaktowy ................................................................  

   

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

 
  

  na       

           

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz.1682 ze. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi 

bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będącymi właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, 

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części 

lub budowli i ich części z ww. podmiotami. 

Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, 
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także spółki nie mające osobowości prawnej do 15 

stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  

Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części 

lub budowli i ich części z ww. podmiotami. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy Jeleniewo - właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.                                           

  3. Wójt Gminy Jeleniewo 

    Adres:16-404 Jeleniewo ul. Słoneczna 3 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (niepotrzebne skreślić) 

     * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną          ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

  4.     Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

 

□ 1. osoba fizyczna □  2. osoba prawna  □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

□ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 

5. Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 
 

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

 □ 5. użytkownik wieczysty □6. współużytkownik wieczysty □7.posiadacz  (np.dzierżawca) □ 8. współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

  

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów  
  

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

  

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 

  

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
  

 

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

  11. Kraj   12. Województwo       13. Powiat   
                  

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

                  

  17. Miejscowość   18. Kod pocztowy       19. Poczta   
                  

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację 

  

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

2. Rok 

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

. 
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 

  □  1.  deklaracja roczna □  2. korekta deklaracji rocznej   

 

    

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

 

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

  Wyszczególnienie Powierzchnia w 

hektarach fizycznych 

Stawka Kwota podatku 

  1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych       

  2. Lasy pozostałe        

  3. Razem   
  

    

 

E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO 

       (podać powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

  1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzenia (samosiewu) 

.......................................................................................................................rok 

 

...............ha 

  2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
     ........................................................................................................................ 

 
...............ha 

  3. Użytki ekologiczne 

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

 

...............ha 

  4. Inne zwolnienia od podatku leśnego: 
a) ......................................................................................................................... 

b) ........................................................................................................................ 

c) ......................................................................................................................... 
 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

 

  21. Imię 

  

22. Nazwisko 

  

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

  

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 

składającego 
  

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  25. Uwagi organu podatkowego 

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

 

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

26. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

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

27. Podpis przyjmującego formularz 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i tatach kwoty podatku lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) 
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XI.   .2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia  ………….  2015 r. 

 

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 

poz. 699, poz. 774, poz. 1045)  Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1.Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 

Jeleniewo: 

 

1. od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,89 zł od 1m2 powierzchni, 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,47 zł od 1m2 powierzchni, 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1m2 

powierzchni. 

2.     od budynków lub ich części: 

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

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków            

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;  

                                                 
1 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu    kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

4) związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

5) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w garaży na samochody 

osobowe) – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 

a) przeznaczonych na działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla 

których stawka wynosi 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

b) budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących 

gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, 

stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali 

swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka 

wynosi 2,00 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, z 

tym, że od linii wodociągowych zasilających w wodę oraz od budowli służących do 

odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,5% wartości. 

 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XX.116.2012  Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek  podatku 

od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4098). 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XI. .2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………… 2015 roku    

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)   i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.849, z 2015 r. poz. 

528, poz. 699, poz. 1045) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące 

na terenie  gminy:  

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej; 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 750 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 910 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.400 zł. 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 

osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojadu i rodzaju zawieszenia według stawek określonyh w 

tabeli nr 1: 

Tabela nr 1 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita   (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 
Mniej 

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie    

12 13 1.400,00 1.700,00 

13 14 1.450,00 1.800,00 

                                                 
1 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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14 15 1.500,00 1.900,00 

15   1.600,00 2.000,00 

Trzy osi    

12 17 1.500,00 2.000,00 

17 19 1.600,00 2.100,00 

19 21 1.700,00 2.200,00 

21 23 1.800,00 2.300,00 

23 25 1.900,00 2.400,00 

25   2.000,00 2.500,00 

Cztery osie i więcej    

12 25 1.880,00 2.500,00 

25 27 1.980,00 2.600,00 

27 29 2.140,00 2.700,00 

29 31 2.220,00 2.800,00 

31   2.320,00 2.900,00 

 

  

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów; 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.600  z ł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.700 zł. 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -  1.800 zł . 

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 

niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia 

według stawek określonyh w tabeli nr 2: 

Tabela nr 2 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zaespołu pojazdów: 

ciagnik siodłowego + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 
Mniej 

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie    

12 18 1.840,00 2.000,00 

18 25 1.840,00 2.100,00 

25 31 1.840,00 2.200,00 

31   1.840,00 2.300,00 

Trzy osi i więcej    

12 40 2.300,00 2.300,00 

40   2.320,00 2.900,00 

 



17 

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 

ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego) – 1.600 zł; 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonyh w tabeli nr 3: 

Tabela nr 3 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu ppjazdów: 

naczepa/przyczeka + pojazd 

silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 
Mniej 

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś    

12 18 1.200,00 1.500,00 

18 25 1.200,00 1.500,00 

25   1.200,00 1.500,00 

Dwie osie    

12 28 1.500,00 1.500,00 

28 33 1.520,00 1.800,00 

33 38 1.600,00 1.800,00 

38   1.600,00 1.800,00 

Trzy osi i więcej    

12 38 1.800,00 1.800,00 

38   1.800,00 2.200,00 

 

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,        

o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca –1.918,50 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsc – 2.425,51 zł. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała  Nr XXXIX.200.2014 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada  2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych  (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r  poz. 3875), Uchwała  Nr III.8.2014 

Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia  2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIX.200.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada  2014 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r  poz. 114). 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa  Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.  
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Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XI .........2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia .................... 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców 

zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 139), Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jeleniewo 

siedzibą w Jeleniewie ul. Słoneczna 3 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie 

Gminy Jeleniewo na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Jeleniewo za pomocą 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. 

 

§ 3. 1.  Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla 

grupy 1 taryfowej, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierzy w 

wysokości 5,00 zł netto. 

2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla 

grupy 2 taryfowej, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

w wysokości 4,73 zł netto. 

3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej. 

4. Dopłata będzie obowiązywała przez okres zatwierdzonych stawek taryf 

przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 4. Dopłata o której mowa w § 3 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, na podstawie faktury za 

faktyczną ilość przyjętych do Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach w danym okresie 

rozliczeniowym. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, ogłasza taryfy w sposób 

zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo. 
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Załącznik 

        do Uchwały Nr …………………. 

        Rady Gminy Jeleniewo 

        z dnia …………… 2015 r. 

 

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 

1) cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 2,41 zł, 

2) cena netto za 1 m3 wody dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie 

przeciętnych norm zużycia: 1,78 zł. 

 

2. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 

1) cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie 

odczytów wodomierzy:  4,99 zł, 

2) cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie 

przeciętnych norm zużycia: 4,38 zł. 

 

3. Stawka opłaty abonamentowej miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług) 2,20 

zł. 

 

4. Do powyższych cen/stawek zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XI……2015 

RADY GMINY JELENIEWO   

z dnia ……………. 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688 ) Rada Gminy Jeleniewo  uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, 

zwaną dalej „opłatą”, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Jeleniewo 

uiszczają z góry od czasu powstania obowiązku raz na miesiąc, w terminie do 25 dnia każdego 

miesiąca.   

2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich 

właściciele wnoszą z góry, w terminie do 15 sierpnia za dany rok kalendarzowy. Po raz 

pierwszy opłatę ryczałtową uiszcza się od 2016 r. 

 

§ 2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jeleniewo. Informacja o numerze 

rachunku zostanie przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI,125.2012 Rady Gminy Jeleniewo z  dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z 2013 r. poz. 747). 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 
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Załącznik Nr 6 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XI…….2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………… 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust .2, ust. 3b i 

ust. 3c i art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87, 122 i 1688) Rada 

Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.  

§ 2.  1. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny: 

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 40,00 zł; 

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 44,00 zł; 

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 48,00 zł. 

 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 20,00 zł; 

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 22,00 zł; 

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 24,00 zł. 

 

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny , stawka za 

pojemnik wynosi: 

1) o pojemności 120 l -  w wysokości 48,00 zł; 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 70,00 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł; 

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 700,00 zł. 
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4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik 

wynosi: 

1) o pojemności 120 l -  w wysokości 24,00 zł; 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 35,00 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 75,00 zł; 

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 480,00 zł. 
 

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez 

mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zbieranymi i nie odbieranymi w sposób 

selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 1 i 3. 

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez 

mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 2 i 4. 

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane: 

1) w sposób selektywny – w wysokości 96 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

2) w sposób nieselektywny – w wysokości 192 zł za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII.130.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 818). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r..  
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Załącznik Nr 7 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XI……..2015 
RADY GMINY JELENIEWO  

z dnia ………………. 2015 r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6m i art.6n 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593,  z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688) Rada Gminy Jeleniewo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeleniewo, w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych, a także nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe.  

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jeleniewo 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.  

3. 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 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana.  

4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały może być przesłana za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji 

Publicznej, dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl lub poprzez pocztę elektroniczną Urzędu 

Gminy Jeleniewo na adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl. 

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określa się jako format odt, docx. lub doc.; 

2) deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona ważnym bezpiecznym 

podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póź. zm.) lub podpisem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z póź.zm.).  

mailto:ug_jeleniewo@pro.onet.pl
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§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI.124.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 817). 

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.  
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Załącznik  

         do uchwały Nr XI…..2015 

         Rady Gminy Jeleniewo 

         z dnia ………….. 2015 r.  
      
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 
z późn. zm. ). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, częściowo 

zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Jeleniewo 

Miejsce składania   Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja. 

WÓJT GMINY JELENIEWO, UL. SŁONECZNA 3, 16-404 JELENIEWO 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

     □ PIERWSZA DEKLARACJA    □ AKTUALIZACJA DEKLARACJI     □ USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZANIA 

                                                                     data zaistnienia zmiany …..................       OPŁATY (data) …………………………. 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, POSIADACZ  

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ 

□ ZARZĄDCA  

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□ OSOBA FIZYCZNA    

□ OSOBA PRAWNA 

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

□ SPÓŁKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

5. Imię/imiona i Nazwisko/Pełna nazwa składającego deklarację 

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

6. imię ojca/matki 

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

7.  Numer PESEL/NIP 

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

8. Identyfikator REGON (jeśli został nadany) 

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

9. Numer telefonu i adres e-mail (według uznania) 

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

D. ADRES SIEDZIBY./ ADRES ZAMIESZKANIA  

10. Kraj 

 

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

11. Województwo 

 

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

12. Powiat 

 

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

13. Gmina 

 

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

14. Ulica 

 

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

15. Numer domu 

 

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

16. Numer lokalu  

 

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

17. Miejscowość 

 

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

18. Kod pocztowy 

 

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

19. Poczta 

 

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

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

20. Kraj 

 

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

21. Województwo 

 

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

22. Powiat 

 

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

23. Gmina 

 

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

24. Ulica  

 

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

25. Numer domu16.  

 

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

26. Numer lokalu 

 

............................ 
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27.. Miejscowość 

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

28. Kod pocztowy 

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

29. Poczta 

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

30. Rodzaj nieruchomości 

□ ZAMIESZKAŁA                                                                                NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H DEKLARACJI 

□ NIEZAMIESZKAŁA1)                                                                                                          NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ J DEKLARACJI 

□ CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁA2)                                                                                NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ I DEKLARACJI  

□ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ                  NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ K DEKLARACJI 

DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE3) 

F. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚCI E 
31. Informacje o nieruchomości i liczbie mieszkańców 

 
LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH                             ......................................................osób 
 

WYPOSAŻENIE W KOMPOSTOWNIK                                      □ NIE         □ TAK ...........................................m2 

G. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ 
32.Informacje o gromadzeniu odpadów na terenie nieruchomości 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w sposób 

selektywny4)
   

                                                      □ NIE         □ TAK 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

33. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Stawka opłaty za gospodarstwo domowe, 

w przypadku, gdy odpady są zbierane 
 

SELEKTYWNIE 
 

…........................................................zł/m-c 

NIESELEKTYWNIE 

 

…........................................................zł/m-c 

Liczba osób zamieszkałych  

(z pozycji 31) 

 

…........................................................osób 

WYSOKOŚĆ OPŁATY5)  

…........................................................zł/m-c 

 

…........................................................zł/m-c 

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 34. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy 

 

Stawka opłaty za gospodarstwo domowe, 

w przypadku, gdy odpady są zbierane 

SELEKTYWNIE 
 

…........................................................zł/m-c 

NIESELEKTYWNIE 

 

…........................................................zł/m-c 

Liczba osób zamieszkałych  

(z pozycji 31) 
 

…........................................................osób 

 

Liczba pojemników na odpady na 

terenie nieruchomości 

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami 

gromadzonymi 

Częstotliwość 

odbioru odpadów 

(miesiąc odbioru) 

 
Opłata za pojemnik 

SELEKTYWNE NIESELEKTYWNE 

120 l ………. szt. ……………….zł ……………….zł ………………. ……………….zł/m-c 

240 l ………. szt. ……………….zł ……………….zł ………………. ……………….zł/m-c 

1100 l ………. szt. ……………….zł ……………….zł ………………. ……………….zł/m-c 

7 m3 ………. szt. ……………….zł ……………….zł ………………. ……………….zł/m-c 

WYSOKOŚĆ OPŁATY6) 

(stawka opłaty za gospodarstwo domowe + liczba 

pojemników x stawka opłaty za pojemnik x 

częstotliwość odbioru odpadów) 

 

 

……………………….…………….zł/m-c 
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J. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

35. Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.  

 

Liczba pojemników na 

odpady na terenie 

nieruchomości 

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami 

gromadzonymi 

 

Częstotliwość 

odbioru odpadów 

(miesiąc odbioru) 

 
Opłata za pojemnik 

SELEKTYWNE NIESELEKTYWNE 

120 l ………. szt. ……………….zł ……………….zł ………………. ……………….zł/m-c  ……………….zł/m-c 

240 l ………. szt. ……………….zł ……………….zł ………………. ……………….zł/m-c  ……………….zł/m-c 

1100 l ………. szt. ……………….zł ……………….zł …………….… ……………….zł/m-c ……. ……………….zł/m-c 

7 m3 ………. szt. ……………….zł ……………….zł …………….… ……………….zł/m-c …. ……………….zł/m-c 

WYSOKOŚĆ OPŁATY7) 

(stawka opłaty za gospodarstwo domowe + 

liczba pojemników x stawka opłaty za 

pojemnik x częstotliwość odbioru 

odpadów) 

 

 

 

……………………….…………….zł/m-c 

K. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

36. Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Liczba domków letniskowych lub 
innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe 

Stawka opłaty 
 

Wysokość rocznego ryczałtu 
SELEKTYWNIE NIESELEKTYWNIE 

1 2 1 x 2 

    

Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi 8) 

 

……………..…………….. zł 

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

 Miejscowość i data  

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

  Czytelny podpis składającego deklarację 

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

Ł. ADNOTACJE ORGANU. 

37. Uwagi organu przyjmującego deklarację. 
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POUCZENIE 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 r.  z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Jeleniewo 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.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację do Wójta Gminy Jeleniewo w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych wątpliwości, co do 

złożonych w deklaracji informacji, Wójt Gminy Jeleniewo określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie  

odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze). 

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z 

tych nieruchomości. 

6. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są 

określone w uchwałach Rady Gminy Jeleniewo, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie 

internetowej www.jeleniewo.i-gmina.pl 

 

OBJAŚNIENIA 
1) Dotyczy nieruchomości, która jest niezamieszkana przez mieszkańców, ale na jej terenie powstają odpady komunalne. 

 2) Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców oraz w części jest niezamieszkała (np. część 

nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, itp.). 
3) Dotyczy nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

4)  Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Jeleniewo, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie internetowej www.jeleniewo.i-gmina.pl 
5)  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej wnika z uchwały 

Rady Gminy Jeleniewo dostępnej na stronie internetowej www.jeleniewo.i-gmina.pl 
6)  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości częściowo zamieszkałej składa 

się z dwóch części. Pierwszą część stanowi stawka opłaty uchwalona za gospodarstwo domowe  uzależniona od sposobu 

gromadzenia odpadów tj. selektywnie/nieselektywnie). Drugą część miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników, 

stawki opłaty za dany pojemnik oraz częstotliwości odbioru odpadów z pojemników. 
7) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej wylicza się 

mnożąc liczę pojemników, stawkę opłaty za dany pojemnik oraz częstotliwość odbioru odpadów z pojemników. 
8)  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wnika z uchwały Rady Gminy 

Jeleniewo dostępnej na stronie internetowej www.jeleniewo.i-gmina.pl i stanowi iloczyn domków letniskowych lub innych 

nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i stawki tej opłaty. 

 

 

 

  

http://www./
http://www./
http://www./
http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/
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Załącznik Nr 8 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……..2015 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia … grudnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Gminy Jeleniewo, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/37/03 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr 

XXIII.136.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz.1873 z dnia 16 kwietnia 2013 r., zmieniony uchwałą 

Nr III.10.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. Dziennik Urzędowy 

Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 115 z dnia 13 stycznia 2015 r.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Jeleniewo w rozdziale VII § 23 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4.  Przewodniczący lub wiceprzewodniczący przyjmują w sprawach skarg i wniosków 

w jeden dzień w tygodniu ustalony i ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  

oraz na stronie internetowej gminy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
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Załącznik Nr 9 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …….2015  

RADY GMINY JELENIEWO 
z dnia …………………… 2015 r. 

 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne  

i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 

273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 

1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 

791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 

145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 

Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 

320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 

poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979,  

z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 

1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418 i 1607, 1629 i 1640) Rada Gminy 

Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie 

gminy Jeleniewo przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Jeleniewo, zwana dalej 

„Gminą” oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkołach podstawowych; 

3) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej 

uchwały; 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w 

przedszkolu, lub innych form wychowania przedszkolnego. 

 

ROZDZIAŁ II 

Podstawa obliczania dotacji 
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 § 3. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony 

organowi właściwemu do udzielania dotacji nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego udzielenie dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wniosek złożony w terminie 

późniejszym. 

 

§ 4. 1. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych szkół są wydatki bieżące, przewidziane 

odpowiednio w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, w 

przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszone o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, 

o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej 

dalej „ustawą” na ucznia, jednak nie mniejsze niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego 

typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 

3. Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, 

przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w 

przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonym 

o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymanej przez Gminę. 

4. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje dotację  

z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym 

na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o opłaty za 

korzystanie  

z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z 

tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez Gminę. 

5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 

90 ust. 1b ustawy, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w 

budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w 

przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.  

6. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego 

ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 

równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola (czy 

przedszkoli) prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki 
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bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych (czy 

przedszkola publicznego), pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 

7. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające 

wymagania określone w art. 90 ust. 1c – 1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego 

ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 

równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez gminę z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 

8. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniające 

warunków określonych w ust. 7, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania 

przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40 % wydatków bieżących 

ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez Gminę. 

9. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły 

podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem dotację z 

budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 

 

§ 5.  1. Do 10 dnia każdego miesiąca,  z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ 

prowadzący jednostki dotowane składa w Urzędzie Gminy Jeleniewo, informację o faktycznej 

liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju jednostki dotowanej, 

według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na 

każdy miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej. 

  

 

ROZDZIAŁ III 

Tryb rozliczania dotacji 
 

§ 6. 1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę sporządza i przekazuje do Urzędu Gminy 

Jeleniewo do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, 

roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do uchwały. 

2. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, jednostki dotowanej 

rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej 

części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji. 

3. Pracownicy Urzędu Gminy Jeleniewo dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej 

dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o 

faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w § 7 oraz z danymi zawartymi we wniosku o 

udzielenie dotacji na dany rok. 
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4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w okresie złożonych 

rozliczeń. 

5. Organ prowadzący jednostkę dotowaną ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia. 

6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu 

przez Wójta Gminy Jeleniewo w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Tryb i zakres kontroli 

 

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego, zwanym dalej „kontrolowanym”. 

2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jeleniewo, które mogą 

przeprowadzać kontrolę pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, zgodności liczby 

uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą 

podstawę sporządzenia powyższych danych.  

3. Kontroli podlega w szczególności:  

1)  zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory 

stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów;  

2)  fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub 

placówki. 

 

§ 8. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które mają wpływ na prawo do 

dotacji lub jej wysokości wszczyna się postępowanie administracyjne zgodnie z art. 251 i art. 

252 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 60 pkt 1 i art. 61 – 67 ustawy o finansach 

publicznych.  

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada  

2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i 

placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr ………2015   

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………….. 2015 r. 

................................................. 
      pieczęć organu prowadzącego 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jeleniewo dla szkół, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego na rok 

 

I.  INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/przedszkole/placówkę (telefon, fax) 

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

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

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

2. Status prawny organu prowadzącego (osoba fizyczna lub prawna, np. spółka, stowarzyszenie, 

inna niż jednostka samorządu terytorialnego) 

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

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

3.    Organ uprawniony do działania w imieniu założyciela – organu prowadzącego szkołę (nazwa 

organu, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w jego skład) 

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

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

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

4.    Osoba kierująca szkołą/ przedszkolem/ inną formą wychowania przedszkolnego (imię i 

nazwisko, funkcja) 

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

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

5.    Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja 

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

.............................................................................................................................................................. ............................................. 
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II. INFORMACJE O SZKOLE/ PRZEDSZKOLU/ INNEJ FORMIE WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

1. Nazwa i adres szkoły/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego (telefon, fax) 

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

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

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

2. Data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych 

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

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

3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia 

zezwolenia na założenie publicznej szkoły (ostatnia aktualna decyzja) 

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

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

4. Planowana liczba uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotację: 

a) w okresie od stycznia do sierpnia…………… 

b) w okresie od września do grudnia…………… 

c) w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności w 

okresach od stycznia do sierpnia……………………………,  

od września do grudnia …………………………….………, 

d) w tym planowana liczba uczniów z innych gmin (jakich?) 

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

razem - ……………………… 

5. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązuje się 

do bieżącego informowania Gminy Jeleniewo o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień 

każdego miesiąca w terminie do dnia 10 tego miesiąca. 

 

 

 

 

…….................................................   ……................................................... 
              miejscowość i data          pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr ………2015   

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia ………. 2015 r. 

….............................................. 
          Pieczęć organu prowadzącego 

 

Wójt Gminy Jeleniewo 

ul. Słoneczna 3 

16-404 Jeleniewo 

 

 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów 

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja) 

 

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: 

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

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

2. Nazwa i adres organu prowadzącego 

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

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

3. Liczba uczniów w: 

1) szkole      .……… 

a) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności 

…….….…….…,  

b) w tym liczba uczniów z innych gmin ……………… (jakich?) 

…………………………..……... 

2) przedszkolu      ..…….. 

a) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności 

……….….……… 

b) w tym liczba uczniów z innych gmin ……………… (jakich?) 

…………………………..……... 

3) innej formy wychowania przedszkolnego  .……… 

a) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności 

………….…...…,  

b) w tym liczba uczniów z innych gmin ……………… (jakich?) 

…………………………..……... 

wg stanu na 01  ……………………………     ………………. rok 
                                                             (miesiąc)                                                      (rok) 
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4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja 

(wypełnić wyłącznie w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana konta bankowego 

wskazanego we wniosku o przyznanie dotacji) 

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

 

 

..........................................................   ......................................................... 
             miejscowość i data         upoważniony przedstawiciel 

 
* przekazać w terminie do 10 dnia miesiąca, za który udzielana jest dotacja 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr ……..2015   

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………….. 2015 r. 

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

    Pieczęć organu prowadzącego 

Wójt Gminy Jeleniewo 

ul. Słoneczna 3 

16-404 Jeleniewo 

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Jeleniewo 

za okres * od .................................................. do .................................................. 

 
1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego 

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

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

 

2. Nazwa i adres organu prowadzącego 

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

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

 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań: 

 

Miesiąc Faktyczna liczba uczniów w okresie 

sprawozdawczym 

Kwota otrzymanych dotacji 

styczeń   
luty   
marzec   
kwiecień   
maj   
czerwiec   
lipiec   
sierpień   
wrzesień   
październik   
listopad   
grudzień   
Łączna kwota dotacji otrzymanych w okresie sprawozdawczym:   

  

.......................................................                     ............................................................. 
                               miejscowość i data      upoważniony przedstawiciel 

* przekazać w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca 
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Załącznik Nr 10 

do zarządzenia Nr 86.2015  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

PROJEKT 
UCHWAŁA NR XI…...2015                   
RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 4 grudnia 2015 r 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok  
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), 
oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 
i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.1146, poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, 
poz.1130, poz.1190 , poz. 1358,poz. 1513) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:  

 § 1 
1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 

1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę       30 947,70 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2.    Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy 
      1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę           36 025,20 zł 

             2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę            5 077,50 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§ 2 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi                                                                   

1) Plan dochodów ogółem                  10 810 371,78 zł   z tego: 

- bieżące w wysokości                                  9 569 343,78 zł 

- majątkowe w wysokości                             1 241 028,00 zł 

2) Plan wydatków ogółem                                        11 810 371,78    z tego: 

- bieżące w wysokości                              9 379 250,78 zł 

- majątkowe w wysokości                          2 431 121,00 zł   

§ 3. 
Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł 

§ 4 
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5 
 
 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 4 

§ 6 
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł, 

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 

331 452,00 zł. 

                                                                          § 7 
Upoważnia się Wójta do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: 

a) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł, 

b) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 

331 452,00 zł. 

                                                                          § 9 
Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5 
 

  § 10 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 
 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 
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PLAN DOCHODÓW  BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 4 grudnia  2015 ROKU 

Rodzaj: Własne 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie  

750   Administracja publiczna 63 456,83 13 390,00 76 846,83  

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 638,83 5 000,00 59 638,83  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 38 208,83 5 000,00 43 208,83  

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 610,00 3 390,00 12 000,00  

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 610,00 3 390,00 12 000,00  

 75095  Pozostała działalność 0,00 5 000,00 5 000,00  

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 000,00 5 000,00  

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

3 560 667,00 10 920,00 3 571 587,00  

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 534,00 3 000,00 10 534,00  

  0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 

7 000,00 3 000,00 10 000,00  

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

826 517,00 7 920,00 834 437,00  

  0340 Podatek od środków transportowych 109 120,00 920,00 110 040,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 7 000,00 47 000,00  

801   Oświata i wychowanie 133 890,00 3 000,00 136 890,00  

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 15 276,00 3 000,00 18 276,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 000,00 3 000,00  

852   Pomoc społeczna 378 278,00 3 600,00 381 878,00  

     Załącznik Nr 1 

                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XI…...2015 

                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Jeleniewo 

                                                                                                                                                                                     z dnia  4 grudnia  2015 r. 
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 85295  Pozostała działalność 120 000,00 3 600,00 123 600,00  

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

120 000,00 3 600,00 123 600,00  

  
Razem: 9 024 371,00 30 910,00 9 055 281,00  

Rodzaj: Zlecone  
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie  

852   Pomoc społeczna 1 304 040,71 37,70 1 304 078,41  

 85215  Dodatki mieszkaniowe 482,71 37,70 520,41  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

482,71 37,70 520,41  

 
 

Razem: 1 754 668,08 37,70 1 754 705,78  

 

 

 

W tym: 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM 10 810 371,78 

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 322 429,00 

Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 318 759,00 

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 3 670,00 

Dochody ze sprzedaży majątku 100 000,00 

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 



42 

 

 

 

 

 

                  

     Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                                                                     do Uchwały Nr XI…..2015 

                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Jeleniewo 

                                                                                                                                                                                      Z dnia  4 grudnia  2015 r. 

PLAN WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU  4 grudnia  2015 ROKU 

Rodzaj: Własne 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

010   Rolnictwo i łowiectwo 41 018,00 1 000,00 42 018,00 

 01030  Izby rolnicze 5 200,00 1 000,00 6 200,00 

  2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 

5 200,00 1 000,00 6 200,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 60 712,00 10 000,00 70 712,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 712,00 10 000,00 70 712,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 50 585,00 10 000,00 60 585,00 

710   Działalność usługowa 94 267,00 12 500,00 106 767,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 94 267,00 12 500,00 106 767,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 500,00 7 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 10 000,00 35 000,00 

757   Obsługa długu publicznego 29 600,00 - 1 290,00 28 310,00 

 75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

29 600,00 - 1 290,00 28 310,00 

  8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

29 600,00 - 1 290,00 28 310,00 

801   Oświata i wychowanie 3 630 331,00 5 000,00 3 635 331,00 

 80101  Szkoły podstawowe 1 631 399,00 5 000,00 1 636 399,00 
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  2590 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

83 500,00 - 1 386,00 82 114,00 

  2830 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

0,00 1 386,00 1 386,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 5 000,00 30 000,00 

852   Pomoc społeczna 791 052,00 3 600,00 794 652,00 

 85295  Pozostała działalność 155 000,00 3 600,00 158 600,00 

  3110 Świadczenia społeczne 155 000,00 3 600,00 158 600,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 611 473,00 2 500,00 613 973,00 

 90013  Schroniska dla zwierząt 19 008,00 2 500,00 21 508,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 19 008,00 2 500,00 21 508,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 206 400,00 - 1 400,00 205 000,00 

 92195  Pozostała działalność 1 400,00 - 1 400,00 0,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 - 1 400,00 0,00 

926   Kultura fizyczna 1 000,00 - 1 000,00 0,00 

 92601  Obiekty sportowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 - 1 000,00 0,00 

 
 

Razem: 10 024 371,00 30 910,00 10 055 281,00 

Rodzaj: Zlecone 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

31 500,00 0,00 31 500,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

560,00 0,00 560,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 0,02 80,02 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 1,48 11,48 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 470,00 - 1,50 468,50 

852   Pomoc społeczna 1 304 040,71 37,70 1 304 078,41 
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 85215  Dodatki mieszkaniowe 482,71 37,70 520,41 

  3110 Świadczenia społeczne 473,24 36,96 510,20 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9,47 0,74 10,21 

 
 

Razem: 1 754 668,08 37,70 1 754 705,78 

 

 

 

 

 

W tym: 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

Z tego 

Wydatki  
bieżące 

z tego: 

Wydatki  
majątkowe 

z tego: 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

w tym: zakup i objęcie 
akcji i udziałów 
oraz wniesienie 

wkładów do 
spółek prawa 
handlowego. 

wydatki  
jednostek 

budżetowych, 

z tego: 

dotacje na 
zadania bieżące 

świadczenia na rzecz 
osób fizycznych; 

wydatki na programy 
finansowane z udziałem 

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

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji  

 
 

obsługa 
długu  

na programy finansowane 
z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, 

wynagrodzenia 
i składki od 

nich naliczane 

wydatki związane 
z realizacją ich 

statutowych 
zadań; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Wydatki razem: 11 810 371,78 9 379 250,78 6 763 435,88 4 177 834,74 2 585 601,14 511 829,00 2 071 357,90 4 318,00 0,00 28 310,00 2 431 121,00 2 431 121,00 329 009,00 0,00 
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Załącznik Nr 3 
                                                                                                                              do Uchwały Nr  XI…..2015 

                         Rady Gminy Jeleniewo 
                           z dnia 4 grudnia  2015 r 

 

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        
W złotych 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Lp. 

 

 Dz. 

 

Rozdz. 

 

     § 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego  
Projekt na rok 2015 

1 2 3 4 5 6. 

 

1. 010 01010 6050 
Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi 

Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy 

8 000,00 

 600   R A Z E M          DZIAŁ 600 695 147,00 

2. 600 60016 6050 

Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa 

Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł,  w 2014 roku zostało opłacone za 

nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości 154 234,62 zł i 12 915,00 zł 

za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty 248 373,25) 

250 838,00 

3. 600 60016 6050 
Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone 

Bagno - Szurpiły 
185 742,00 

5 600 60016 6050 Modernizacja drogi Wodziłki 128 000,00 

6. 600 60016 6050 Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo – Malesowizna wraz z modernizacją drogi 20 000,00 

7. 
600 60014 6220 Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi 

powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły 

110 567,00 

8. 

630 63095 6057 

6050 

6050 

Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły 

Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły 

Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły - Leszczewo 

277 679,00 

190 355,00 

990 000,00 

    RAZEM dział 630 1 458 034,00 

9. 
700 70005 6060 Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy 

dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka 

10 000,00 

10. 
720 72095 6067 

Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego 
41 080,00 

6069 7 250,00 

    Razem 720 48 330,00 

    RAZEM       DZIAŁ 900 135 734,00 

11. 900 90001 6050 Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki 50 000,00 

12. 900 90015 6050 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w 

miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo) 

3 690,00  

13. 

900 90017 6210 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł,  zakup 

sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów 

w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł) 

15 500,00 

14. 

Budowa odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami 

rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi 

Leszczewo oraz budowa studzienek odpowietrznikowych 

 

66 544,00 

15. 801 80101 6050 

Wykonanie dokumentacji  na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności 

publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie 

Jeleniewo” – Zespół Szkół w Jeleniewie 

30 000,00 

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

16. 010 01095 6060 Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody w studni w Białorogach 9 526,00 

 600 60016 6050 Razem 16 558,00 

17. 600 60016 6050 Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły  6 000,00 

18. 600 60016 6050 Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną  we wsi Gulbieniszki  10 558,00 

 010 01010 6050 Razem 18 292,00 

19. 010 01010 6050 
Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi 

Podwysokie Jeleniewskie 

7 355,00 

20. 010 01010 6050 Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka 10 937,00 

 900 90015 6050 Razem 4 000,00 

21. 900 90015 6050 Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego  4 000,00 

    OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 2 431 121,00 
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                                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                        do Uchwały Nr XI…….2015                                                                                                                                                                             

                         Rady Gminy Jeleniewo 
                                                                                                                                                               z dnia  4 grudnia 2015 

                                                                                    Dotacje udzielone w 2015 roku 
                                              z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 
 

Dział Rozdział Treść 

Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok  2015 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 

Jednostki sektora 
finansów publicznych 

Nazwa jednostki 

900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0,00 128 353,00 82 044,00 

921 92116 Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 205 000,00 0,00 0,00 

600 
 

60014 Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i 
drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły 0,00 0,00 110 567,00 

  Razem 205 000,00 128 353,00 192 611,00 

Jednostki nie należące 
do sektora finansów 
publicznych 

Nazwa zadania 

801 80101 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 
31.12.2015 r. 

83 500,00 0,00 1 386,00 

801 80103 Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na 
okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

38 935,00 0,00 0,00 

801 80106 Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres 
od 01.01.2015 do 31.12.2015r  

54 655,00 0,00 0,00 

 Razem 177 090,00 0,00 1 386,00 

 
OGÓŁEM 

382 090,00 128 353,00 193 997,00 
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   Załącznik Nr 5 

                                                                                do Uchwały Nr  XI……52.2015 
                            Rady Gminy Jeleniewo 

                                                         z dnia  4 grudnia  2015 r 

Uzasadnienie  zmian: 
W planie dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 30 947,70 zł są to otrzymane dotacje i dochody własne. Dochody 
wpłynęły w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej: 

1. W dziale administracja publiczna w wysokości 13 390,00 zł , są to: 

1) W rozdziale Urzędy gmin wpłynęła kwota 5 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z Biura pracy, 

2) Otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 3 390,00 zł w rozdziale promocja jednostki samorządu 

terytorialnego, 

3) Oraz w rozdziale pozostała działalność otrzymana darowizna w wysokości 5 000,00 zł,  

2. W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła dodatkowe kwota wysokości  10 920,00 zł  w rozdziałach: 

1) 3 000,00 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 

2) Wpływy z podatku od środków  transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 000,00 zł, 

3) Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota w wysokości 7 000,00 zł, 

3. W dziale oświata i wychowanie wpłynęła kwota 3 000,00 zł z tytułu odpłatności za oddziałek przedszkolny. 

4. W dziale pomoc społeczna plan dochodów został zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dożywianie 

dzieci w szkołach w wysokości 3 600,00 zł 

5. Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zwiększoną dotację na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 37,70 zł. 

Dodatkowe zwiększenie dochodów zostały przeznaczone na pokrycie braków po stronie wydatków.  
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  10 810 371,78 zł.  
 
W związku z występującymi brakami na miesiąc grudzień plan wydatków  został zwiększony w działach: 
1. Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie IV raty dla Izby Rolnicze, 

2. Na zakupy usług pozostałych w rozdziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł, 

3. W rozdziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 

bezosobowe w wysokości 2 500,00 zł na komisje Urbanistyczne i na wydane projekty decyzje zabudowy zostaje dodana 

kwota 10 000,00 zł. 

4. W celu pokrycia wydatków w innych działach zostaje zmniejszony rozdział obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek 

od zaciągniętych kredytów w wysokości 1 290,00 zł, 

5. W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1 386,00 zł, oraz 

zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego było 

zadanie wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy ulicy Sportowej w Jeleniewie a zostaje wprowadzone zadanie 

Wykonanie dokumentacji  na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo” – Zespół Szkół w Jeleniewie. 

6. W dziale pomoc społeczna plan wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dożywianie 

dzieci w szkołach. 

7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł w związku z 

zwiększoną ilością piesków  w schronisku. 

8. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 400,00 zł i o 1 000,00 zł dział 

Kultura fizyczna, obie te kwoty zostały przeznaczone na opłatę dla schroniska zwierząt. 

9. W zdaniach zlecony w celu rozliczenia dotacji celowych zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 1,50 zł oraz została 

wprowadzona dotacja na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości  37,50 zł  

  
Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  11 810 371,78 zł. 

 


