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działek pozostałych w wyniku realizacji planu i dysponentach sieci.
6) Finansowanie przedmiotowych przedsięwzięć
określonych w planie miejscowym, należących do
zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)
7) Wydatki majątkowe gminy określa Rada Gminy
w uchwalonym Planie Rozwoju Lokalnego.
8) Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu
gminy ustala się w uchwale budżetowej.

Poz. 2665, 2666, 2667

9) Inwestycje ,których okres realizacji przekracza
jeden rok budżetowy muszą być ujęte w wykazie
stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej
zwanym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
10) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych i energii elektrycznej zapisane
w niniejszym planie, będą realizowane w sposób
określony w art.7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54
poz.348 ze zmianami).
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UCHWAŁA NR XLVI/332/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi nr 2723P (Opalenica – Grodzisk Wlkp.) na odcinku
od km 7+045 do km 9+710 (ul. Bukowska) tj. na długości 2665 mb.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Grodziskiego, Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Marek Kinecki

§1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg
gminnych drogę nr 2723P (Opalenica – Grodzisk
Wlkp.) na odcinku od km 7+045 do km 9+710 (ul.
Bukowska) tj. na długości 2665 mb, która została
pozbawiona kategorii drogi powiatowej.
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UCHWAŁA NR XLVI/334/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Grodzisk
Wielkopolski
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r Nr
159 poz. 1547 ze zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych Nr 1, Nr 2 i Nr 4 utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski Uchwałą Nr
XXXVIII/246/2002 z dnia 23 maja 2002r w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, poprzez dopisanie nowych nazw ulic.

§2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

