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Terminy zbiórki opdadów

komunalnych w  miesiącu

styczniu 2013 r.

Wyjątowo w  miesiącu styczniu
zbiórka odpadów komunalnych
odbędzie się w  inne dni, niż zwykle.
Te terminy podajemy na str 4

W  numerze  m.in. :

Informacje na temat aktual-

nych stawek podatków loka-

nych

W  2014 roku czeka nas niewiel-
ki wzrost podatków od nierucho-
mości oraz podatków od środków
transportowych. Mniejsze będą za
to stawki podatku rolnego
i  leśnego

więcej na str.   3 i  4

Konsultacje społeczne

Strategii Rozwoju Gminy

Bystra-Sidzina na lata 2014-

2020

Władze Gminy Bystra-Sidzina
chcą poznać opinie mieszkańców
na temat nowej Strategii Rozwoju
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-
2020.

więcej na str.   2
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W  wymienionym okresie wydano zarządzenia w
sprawach :
1. Zrekompensowania dostaw wody nienależytej jakości

w  III kwartale 2013 r. dla odbiorców wody z  wodociągu
„Centrum” w  Bystrej. Odbiorcom wody umorzono 1/3
opłaty za wody w  III kwartale 2013 r.
2. Upoważnienia do podpisania aneksu najmu lokalu

użytkowego dla Pani Anny Kani.
3. Zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały

budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok oraz zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok
(pięć zarządzeń);
4. Udzielenia upoważnienia koordynatorowi

merytorycznemu projektu Nr WND-POKL.09.01.02-12-024/12
„Chce się uczyć” do podpisywania protokołów odbioru
usług.
5. Zmian w  budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 r.

(cztery zarządzenia);
6. Upoważnienia pracownika Referatu Oświaty do

zastępowania głównego księgowego placówek oświatowych

w  przypadku jego nieobecności.
7. Umorzenia zaległości z  tytułu opłat za odbiór odpadów

komunalnych.
8. Określenia sposobu wyliczania średnich miesięcznych

wydatków wynagrodzenia nauczycieli i  średniego
miesięcznego zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych
w  szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Bystra-Sidzina oraz sposobu naliczania jednorazowego
dodatku uzupełniającego.
9. Uustalenia wysokości stypendium szkolnego w  roku

szkolnym 2013/2014 w  semestrze I, oraz określenia
szczegółowych zasad rozliczania przyznanych stypendiów
szkolnych,
10. Wypłaty zasiłków szkolnych oraz określenia

szczegółowych zasad przyznawania,
11. Wprowadzenia „Instrukcji postępowania w  zakresie

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu”. ( M. G.)

W  okresie od 29 listopada do 3 grudnia br. komisje

Rady Gminy Bystra-Sidzina opiniowały projekt

budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2014 r.

przedłożony przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
Zgodnie z  procedurą uchwalania budżetu Gminy Bystra-

Sidzina, komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji
i  Finansów, po zapoznaniu się z  projektem uchwały
budżetowej oraz opiniami i  wnioskami pozostałych komisji
Rady Gminy Bystra-Sidzina wypracowała opinię do
przedłożonego projektu: Komisja zaopiniowała projekt bu-
dżeu pozytywnie, nie zgłaszając wniosków do projektu
uchwały budżetowej od strony dochodów. Jeśli chodzi
o  stronę wydatkową, to oprócz wniosków w zakresie
przedłożenia wyjaśnień dotyczących pewnych zapisów
projektu budżetu, komisja przyjęła następujące wnioski:
• monitować do Powiatu Suskiego o  realizację zadań

wykonania muru oporowego w  Sidzinie (Sołtystwo), ronda
w  Bystrej (na skrzyżowaniu Sidzina-Osielec- Jordanów) oraz
pobocza wzdłuż drogi powiatowej w  Bystrej (odcinek na
Mąkaczu).
• w  miarę posiadania wolnych środków zlecić projekt sali

gimnastycznej w  Sidzinie oraz rozważyć możliwość kontynu-
acji rozbudowy szkoły podstawowej w  Bystrej.
• monitować do Powiatu Suskiego o  remont mostu na

drodze powiatowej w  Sidzinie Górnej, który jest w  bardzo

złym stanie technicznym (most na roli Majowej) .
Wniosek pozostałych komisji Rady na temat ograniczenia

wydatków w  zakresie funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi i  zwiększenia
etatu, nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Rozwoju
Gospodarczego Inwestycji i  Finansów.
W  projekcie uchwały budżetowej na rok 2014

zaplanowano między innym wydatki na takie zadania, jak:
1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
2) dokończenie budowy chodnika w  Bystrej i  Sidzinie

(łącznik) – zadanie wnioskowane o  dofinansowanie ze
środków UE,
3) wykonanie i  montaż dwustronnych tablic

informacyjnych na granicach przydrożnych gminy tzw.
„witaczy” – zadanie wnioskowane o  dofinansowanie ze
środków UE,
4) przebudowa dachu na budynku B Urzędu Gminy

w  Bystrej,
5) wykonanie monitoringu w  ramach Rządowego

programu „ Razem Bezpieczniej,
6) oświetlenie boiska sportowego w  Bystrej – zadanie

wnioskowane o  dofinansowanie ze środków UE.
Szczegółowe informacje w  zakresie przebiegu  grudniowej

sesji budżetowej zostaną podane w  kolejnym wydaniu
biuletynu.(B.L.)

Strategia rozwoju gminy jest podstawowym i  najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary,
cele i  kierunki jej rozwoju. W  naszej gminie od czerwca 2013 r. trwały prace i  spotkania robocze poświęcone opracowaniu
założeń do strategii. Kierunki rozwoju gminy ujęte w  strategii zostały wypracowane przez Konwent Strategiczny powołany
Zarządzeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina, w  skład którego weszło 39 osób (władze samorządowe, przedstawiciele
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W  styczniu 2014 r. czeka nas niewielka podwyżka
podatków od nieruchomości i  od środków transportowych.
Wzrosną one w  naszej Gminie o  około 3 proc.,
w  porównaniu z  rokiem ubiegłym.

Rada Gminy Bystra – Sidzina dnia 13 listopada 2013 r.
uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz
od środków transportowych na 2014 r. Przyszłoroczne
podatki ustalono  m.in. w  oparciu o  maksymalne stawki
określone przez Ministra Finansów. Zgodnie z  Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 15 lipca
2013 r., opublikowanym w  Monitorze Polskim pod pozycją
595, wzrost cen towarów i  usług konsumpcyjnych

w  pierwszym półroczu 2013 roku w  porównaniu do cen
w  pierwszym półroczu roku 2012 roku został ustalony na
poziomie 100,9%. A  zatem maksymalne stawki podatków
i  opłat wzrastają o  0,9  % do maksymalnych stawek z  2013 r.
Dotychczas obowiązujące w  naszej Gminie stawki były

zdecydowanie niższe niż ustalone stawki maksymalne.
Proponowane na 2014 r. stawki podatku od nieruchomości są
niższe średnio o  ok. 37% od stawek maksymalnych
ustalonych przez Ministra Finansów na ten rok, zaś wyższe
o  ok. 3% w  stosunku do stawek obowiązujących w  Gminie
w  2013 r.

instytucji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy) oraz Fundację Rozwoju Regionalnego - Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i  Administracji z  Krakowa, która opracowuje powyższy dokument.
Jednym z  etapów opracowania strategii rozwoju gminy jest poznanie stanowiska mieszkańców w  zakresie tego

dokumentu w  szczególności poznania ich uwag, opinii i  wniosków. W  związku z  powyższym zachęcamy mieszkańców do
udziału w  konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-2020. Projekt strategii dostępny
jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bystra-Sidzina (link ze strony www.bystra-sidzina.pl) .
Uwagi i  wnioski można składać w  formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Bystra-
Sidzina, 34-235 Bystra 373) lub przesłać droga elektroniczną na adres gmina@bystra-sidzina.pl. Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-2020 trwają do 10 stycznia 2014 r.
Strategia Rozwoju Gminy Bystra-Sidzina jest opracowywana w  ramach projektu pn. „5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości

usług drogą do lepszej oceny działania administracji” o  numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w  ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie

potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie. (B.L)
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W  2014 r. mniej zapłacimy za posiadanie gruntu

rolnego i  lasu – podatki obniżą się odpowiednio aż

o  8,7% i  8,2%.

Podatek rolny.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty
sklasyfikowane w  ewidencji gruntów i  budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i  zakrzewione na
użytkach rolnych, z  wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza,
bez względu na ich powierzchnię. Obecnie stawka podatku
rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 189,65 zł od 1   ha
przeliczeniowego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta).
Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw
rolnych tj. o  powierzchni mniejszej niż 1   ha wynosi 379,30 zł
od 1   ha fizycznego (równowartość pieniężna 5 q żyta).
Od 2014 r. czekają nas również zmiany w  zasadach

naliczania podatku rolnego. Podstawą obliczania wysokości
podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta i  wielkość
gruntów objętych podatkiem. Zmiana w  podatku rolnym
zakłada, że podatek będzie naliczany według średniej ceny
żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, a  nie
jak dotychczas za 3 kwartały poprzedzające rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta będzie ustalana na podstawie
komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ogłaszanego w  Monitorze Polskim, w  terminie do 20
października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny.

W  2014 r. niższą daninę niż w  2013 r. zapłacą też
właściciele lasów. Podstawę opodatkowania podatkiem
leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w  hektarach
fizycznych, która wynika z  ewidencji gruntów i  budynków.
Podatek leśny od 1  ha fizycznego, za rok podatkowy wynosi
równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy.
Obecnie stawka podatku leśnego wynosi 41,01 zł za 1   ha

fizyczny lasu. Dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzących w  skład rezerwatów przyrody i  parków
narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu
o  50  % i  wynosi 20,51 zł.
W  2014 r. stawka podatku leśnego wyniesie 37,63 zł.

(D.J.)

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, że w  styczniu 2014r. ODPADY
KOMUNALNE odbierane będą od mieszkańców wyjątkowo w  innym niż
zwykle terminie, a  to:

- SIDZINA w  dniu 2 stycznia 2014r. (czwartek)
- BYSTRA w  dniu 3 stycznia 2014r. (piątek)

W  Bibliotece Publicznej w  Bystrej można było podziwiać prace plastyczne dzieci z  Przedszkola Publicznego wyłonione
podczas konkursu plastycznego. Niektóre z  nich to prawdziwe arcydzieła. np. , Damiana Ferdynusa- piękna praca
zawierająca różne techniki plastyczne, Kacpra Hajosa ludziki z  kasztanów, Beatki Ferdynus-jeż z  szyszek i  butelki, Pawła
Kulki-ogród jesienny, Kingi Siepak –drzewo z  darami, Ludzika Maćka Sali, Dawida Migasa-bukiet jesienny, czy też prace
Karolinki Kołodziejczyk, Natalki Pyrtek i  wiele innych. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe. Przy okazji poznały
bibliotekę i  książki przeznaczone dla nich; zachęcone do czytania często same przyprowadzają rodziców do biblioteki.
GBP zaprasza do wypożyczania oprócz książeczek dla najmłodszych- zestawów edukacyjnych(zawierających książkę

i  dwie zabawki edukacyjne)-w  ramach „Biblioteczki dla Najmłodszych”. (G.S.)




