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3918
ROZPORZ¥DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 9/05
z dnia 19 wrzenia 2005 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Mszar Bogdaniec
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Mszar Bogdaniec, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 wrzenia 2005 r.

PLAN OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY MSZAR BOGDANIEC
§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
Mszar Bogdaniec zwanym dalej rezerwatem jest zachowanie oraz polepszenie warunków (renaturyzacja) funkcjonowania ekosystemu torfowiska przejciowego i wysokiego,
w tym w szczególnoci zachowanie:

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje siê przez:
1) ochronê torfowiska z mozaik¹ zespo³ów rolinnych;
2) ochronê stanowisk rolin chronionych oraz rzadkich;
3) ochronê fauny zwi¹zanej z terenami podmok³ymi;

1) ekosystemu torfowiska przejciowego i wysokiego wraz
z systemem zasilania hydrologicznego;

4) utrzymanie walorów krajobrazowych rezerwatu;
5) ograniczenie antropopresji zwi¹zanej z pracami lenymi,
ruchem po drogach lenych, ruchem turystycznym.

2) rolinnoci torfowiskowej i bagiennej;
3) z³o¿a torfu;

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

4) rzadkich, chronionych i zagro¿onych gatunków rolin
i zwierz¹t.
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§3. Obszar ochrony czynnej stanowi ca³y obszar rezerwatu obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia
lasu Nadlenictwa Krotoszyn na lata 1998-2007 jako: pododdzia³y 141h, i, j, k, l, 142a, b, c, d, f, g.
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§5. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla
celów naukowych i edukacyjnych oraz okrelenie sposobów
ich udostêpniania przedstawia tabela:



 
   
 





5) coroczne porz¹dkowanie pasa o szer. 30 m, wzd³u¿ drogi
Baszków  Konarzew ze wzglêdu na ochronê przeciwpo¿arow¹.

2) unaturalnianie drzewostanów, przez ich przerzedzenie
w celu preferowania naturalnego odnowienia dêbu, g³ównie dêbu szypu³kowego w wydzieleniach: 141j, 142d, f;

& 









4) przerzedzenie drzewostanów poprzez ciêcia o s³abym
nasileniu w celu ich stabilizacji, w wydzieleniach: 141i,
142a, b;

1) usuniêcie raz na 5 lat nalotów i podrostów drzew
i krzewów na 80% powierzchni torfowiska w wydzieleniu
142c i z³o¿enie ich w rowach opaskowych wokó³ torfowiska;

%
(





3) zwiêkszenie obecnoci dêbu szypu³kowego w silnie zniekszta³conych ekosystemach lenych rezerwatu, poprzez
wyk³adanie ¿o³êdzi na 2-4 platformach (tacach na palikach) w wydzieleniach: 141i, j, 142a, d, f, w celu ich
rozniesienia przez sójki;

§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej,
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹:
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3919
ROZPORZ¥DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 10/05
z dnia 19 wrzenia 2005 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Buczyna Helenopol
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Buczyna Helenopol, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 wrzenia 2005 r.

PLAN OCHRONY
DLA REZERWATU PRZYRODY BUCZYNA HELENOPOL
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje siê przez:

§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
Buczyna Helenopol, zwanym dalej rezerwatem jest ochrona zbiorowiska lasu bukowego pochodzenia naturalnego na
granicy jego wystêpowania w Europie i gr¹du wraz z typow¹
dla tych lasów flor¹ i faun¹, w tym w szczególnoci zachowanie:

1) zachowanie starodrzewi;
2) utrzymanie warunków siedliskowych;
3) podniesienie zasobów rozk³adaj¹cego siê drewna w drzewostanie;

1) ekosystemów lasu bukowego i gr¹du wraz ze spontanicznymi procesami ich dynamiki;

4) doprowadzenie do optymalnego uk³adu faz rozwojowych
w rezerwacie;

2) zespo³u ptaków, typowych dla dobrze zachowanych lasów
bukowych, ze szczególnym bogactwem gatunków z grupy
dziuplaków;

5) ograniczenie antropopresji zwi¹zanej z ruchem po drogach lenych i ruchem turystycznym.
§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

3) zgrupowania drzew o charakterze pomnikowym;
4) stanowisk chronionych gatunków rolin.
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2) unaturalnianie drzewostanów, przez usuwanie poza rezerwat drzew sosny lub wierka przeszkadzaj¹cych w rozwoju gatunków liciastych w wydzieleniach: 50g, 68d, (na
³¹cznej powierzchni 1,82 ha) oraz usuniêcie poza rezerwat
dêbu czerwonego w czêci wydzielenia 68f (na powierzchni 0,44 ha).
§5. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania przedstawia tabela:



 
 



1

 

1) realizacjê ochrony czynnej, polegaj¹cej na osi¹ganiu celów ochrony w wyniku przebiegu naturalnych procesów
przyrodniczych w wydzieleniach: 50f, h, 66a, b, c, 67a, b,
68a, b, c, czêæ f (na ³¹cznej powierzchni 38,69 ha);

& 






§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej,
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹:

%
(


 





§3. Obszar ochrony czynnej stanowi ca³y teren rezerwatu
obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu
Nadlenictwa Krotoszyn na lata 1998-2007 jako pododdzia³y:
50f, g, h, 66a, b, c, 67a, b, 68a, b, c, d, f.
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§6. Wprowadza siê ustalenia do studiów uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopol-

skiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ
zewnêtrznych - wytworzenie strefy ekotonowej na granicy
polno - lenej w po³udniowo-zachodniej czêci rezerwatu.

3920
ROZPORZ¥DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 11/05
z dnia 19 wrzenia 2005 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Jary
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê co
nastêpuje:

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Uroczysko Jary, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 wrzenia 2005 r.

PLAN OCHRONY
DLA REZERWATU PRZYRODY UROCZYSKO JARY
§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
Uroczysko Jary, zwanym dalej rezerwatem jest zachowanie ze wzglêdów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadkich gatunków rolin lenych, zarolowych,
³¹kowych, wodnych, bagiennych, ródliskowych i torfowiskowych, wystêpuj¹cych w rynnach polodowcowych i na dnie
jarów.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje siê przez:
1) ochronê wystêpuj¹cych w rezerwacie stanowisk rzadkich
gatunków rolin lenych, zarolowych, ³¹kowych, wodnych, bagiennych, ródliskowych i torfowiskowych;

2) ochronê stabilnoci warunków siedliskowych umo¿liwiaj¹cych wystêpowanie rzadkich gatunków rolin oraz innych rolin zwi¹zanych z ekosystemami lenymi, zarolowymi, ³¹kowymi, wodnymi, bagiennymi, ródliskowymi i
torfowiskowymi;
3) ograniczenie antropopresji zwi¹zanej z pracami lenymi i
ruchem turystycznym.
§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:
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2) dzia³ki geodezyjne, o ³¹cznej powierzchni 2 ha, oznaczone
w rejestrze gruntów Gminy Z³otów, Obrêbu Górzna, Arkusz 4(6), stan na dzieñ 14. 11. 2003 r. jako dzia³ki: 659
(w czêci stanowi¹cej ³¹kê trwa³¹ - 0,69 ha), dzia³ka 660
(w czêci stanowi¹cej ³¹kê trwa³¹ - 1,31 ha).
2. W rezerwacie przyrody ochronie krajobrazowej podlega obszar, o ³¹cznej powierzchni 15,79 ha i obejmuje:
1) drogi lene, linie oddzia³owe istniej¹ce i projektowane
oraz rowy o ³¹cznej powierzchni 1,00 ha, okrelone
w planie urz¹dzania gospodarstwa lenego Nadlenictwa
Lipka na lata 2002-2011;
2) dzia³ki geodezyjne, o ³¹cznej powierzchni 14,79 ha, oznaczone w rejestrze gruntów Gminy Z³otów, Obrêbu Górzna,
Arkusz 4, stan na dzieñ 14. 11. 2003 r. jako dzia³ki: 16
(Jezioro Górzno Dolne i Górne - 13,17 ha), 603 (teren
rekreacyjno - wypoczynkowy: pla¿a - 0,71 ha), 658 (lasy
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1) wydzielenia, o ³¹cznej powierzchni 68,47 ha, oznaczone
w planie urz¹dzania gospodarstwa lenego Nadlenictwa
Lipka na lata 2002-2011 jako pododdzia³y: 265c (4,38 ha),
265d (1,43 ha), 265j (5,76 ha), 265k (0,79 ha), 265l (0,83 ha),
266c (3,07 ha), 266d (1,99 ha), 267a (4,06 ha), 267b (1,23
ha), 267c (0,66 ha), 268a (4,70 ha), 268b (0,67 ha), 268c
(0,95 ha), 268d (2,19 ha), 268f (3,06 ha), 268g (2,58 ha),
268h (3,41 ha), 268i (3,35 ha), 269a (0,75 ha), 269b (1,69
ha), 269c (0,79 ha), 269d (2,18 ha), 269f (1,66 ha), 269h
(0,87 ha), 270a (2,44 ha), 271a (2,86 ha), 271b (0,87 ha),
271c (5,20 ha), 271d (4,05 ha);
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§3. 1. W rezerwacie przyrody ochronie czynnej podlega
obszar, o ³¹cznej powierzchni 70,47 ha i obejmuje:
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i grunty lene - 0,57 ha), cz. 659 (w czêci stanowi¹cej lasy
i grunty lene - 0,26 ha), cz. 660 (w czêci stanowi¹cej lasy
i grunty lene - 0,08 ha).
§4. 1. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹:
1) obserwacjê kierunków przebiegu naturalnych procesów
przyrodniczych na obszarze o ³¹cznej powierzchni 59,02
ha, a z tego w pododdzia³ach: 265d (1,43 ha), 265j (5,76
ha), 265k (0,79 ha), 265l (0,83 ha), 266c (3,07 ha), 266d
(1,99 ha), 267a (4,06 ha), 267b (1,23 ha), 267c (0,66 ha),
268a (4,70 ha), 268b (0,67 ha), 268c (0,95 ha), 268d (2,19
ha), 268f (3,06 ha), 268g (2,58 ha), 268i (3,35 ha), 269a (0,75
ha), 269b (1,69 ha), 269d (2,18 ha), 269f (1,66 ha), 269h
(0,87 ha), 270a (2,44 ha), 271a (2,86 ha), 271c (5,20 ha),
oraz 271d (4,05 ha), nie rzadziej ni¿ raz na 5 lat;
2) koszenie ³¹k w celu ich zachowania o ³¹cznej powierzchni
2,00 ha, w obrêbie dzia³ki 659 w czêci stanowi¹cej ³¹kê
trwa³¹ o powierzchni 0,69 ha oraz na terenie dzia³ki 660
w czêci stanowi¹cej ³¹kê trwa³¹ o powierzchni 1,31 ha, co
najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym  w lipcu;
3) odtworzenie zniekszta³conych lub zdegenerowanych ekosystemów, zajmuj¹cych ³¹cznie 9,45 ha, a w tym:
a) regulacja stosunków wodnych polegaj¹ca na podniesieniu poziomu wody w pododdziale 265c (4,38 ha),
poprzez wyp³ycenie rowu odwadniaj¹cego o 50 cm
w okresie 5 lat, po 10 cm rocznie, do roku 2010,
b) przebudowa drzewostanów w kierunku lasów o sk³adzie gatunkowym i strukturze zgodnych z warunkami

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

naturalnymi na ³¹cznej powierzchni 4,20 ha, a w tym
w pododdziale 268h (3,41 ha) oraz pododdziale 269c
(0,79 ha), polegaj¹ca na regulacji sk³adu gatunkowego
poprzez popieranie gatunków liciastych oraz regulacji
zagêszczenia drzew w drzewostanach poprzez usuniêcie 1/4 rzêdów w 2005 roku i 1/4 rzêdów w 2010 roku
(metoda schematyczna),
c) odtworzenie ekosystemu ³¹kowego poprzez koszenie
trzcinowiska na terenie pododdzia³u 271b (0,87 ha) 
co najmniej raz na 2 lata w sierpniu;
2. Zabiegi ochronne prowadzone w ekosystemach lenych nale¿y prowadziæ w sposób nie naruszaj¹cy struktury
pasów o szerokoci 50 m od brzegów jezior znajduj¹cych siê
na obszarze ochrony krajobrazowej.
3. Dzia³ania ochronne wspólne dla obszaru ochrony czynnej i krajobrazowej obejmuj¹:
1) ograniczenie zabiegów ochronnych, realizowanych na
zboczach, wy³¹cznie do okresu zimowego, gdy gleba jest
odpowiednio zmarzniêta;
2) usuwanie gatunków obcych geograficznie takich jak: nieguliczka bia³a (Symphoricarpos albus), porzeczka alpejska
(Ribes alpinum), d¹b czerwony (Quercus rubra), czeremcha amerykañska (Padus serotina) w drodze wycinania,
wyrywania i wykopywania do 2010 roku;
3) likwidacjê siedlisk antropogenicznych poprzez usuniêcie
nielegalnych wysypisk odpadów (gruzu), do koñca 2006
roku, bez u¿ywania ciê¿kiego sprzêtu, szczególnie w pó³-
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4) wykonanie i utrzymywanie obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i informacyjnej, a w szczególnoci:
a) tablic informuj¹cych o rezerwacie przy drogach wejcia: na granicy pododdzia³u 265j oraz 267a, na granicy
pododdzia³u 266a/c oraz 265i, na granicy pododdzia³u
266b oraz 266c, przy drodze lenej na granicy pododdzia³u 270a, przy drodze na granicy pododdzia³u 271d,
b) tablic informuj¹cych o obowi¹zuj¹cych zakazach
w rezerwacie przy drogach wejcia: na granicy pododdzia³u 265j oraz 267a, na granicy pododdzia³u 266a/c
oraz 265i, na granicy pododdzia³u 266b oraz 266c, przy
drodze lenej na granicy pododdzia³u 270a, przy drodze na granicy pododdzia³u 271d,
c) tablicy pogl¹dowej o rezerwacie na granicy pododdzia³u 271d oraz drogi,
d) przyrodniczej cie¿ki dydaktycznej,
e) pieszego szlaku turystycznego,
f) szlaku rowerowego;
5) ochronê przeciwpo¿arow¹ w obrêbie ca³ego rezerwatu.
§5. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla
celów naukowych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego po³owu ryb oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania
przedstawia tabela:
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nocnej czêci pododdzia³u 265c i powtarzanie tych czynnoci wed³ug potrzeb;
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§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studiów
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
zagro¿eñ zewnêtrznych:
1) wyznaczenie, do koñca 2006 roku, otuliny rezerwatu obejmuj¹cej nie objête ochron¹ rezerwatow¹ wydzielenia oddz.
264 - 271 Nadlenictwa Lipka wraz z obszarami enklaw
lasów, ³¹k i pól oznaczonych w rejestrze gruntów Gminy
Z³otów, Obrêbu Górzna, Arkusz 1(6) jako dzia³ki: 650, 651
i 606 oraz Arkusz 2(3) jako dzia³ka 164 oraz Arkusza 4(6)
jako dzia³ki: 661, 692, 694, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
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705, 706, 707, 709, 710 i 169 o ³¹cznej powierzchni oko³o
110 ha;
2) wyznaczenie parkingów lenych, przy drodze publicznej ze
Z³otowa do Jastrowia, w pododdziale 270c oraz w s¹siedztwie pododdzia³u 271d i umieszczenie tam tablic pogl¹dowych informuj¹cych o rezerwacie;
3) wyznaczenie parkingu lenego, przy drodze publicznej
z wsi Górzna do Nowego Dworu, na granicy pododdzia³u
266a oraz pododdzia³u 265i i umieszczenie tam tablicy
pogl¹dowej informuj¹cej o rezerwacie;
4) Zorganizowanie pla¿y i k¹pieliska na dzia³ce 603 i przylegaj¹cym pasie Jeziora Górzno Dolne o szerokoci 50 m.
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3921
ROZPORZ¥DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 12/05
z dnia 19 wrzenia 2005 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Zielona Góra
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
 Zielona Góra, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia wrzenia 2005 r.

PLAN OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY ZIELONA GÓRA
§1. 1. Celem ochrony przyrody rezerwatu przyrody Zielona Góra zwanym dalej rezerwatem jest zachowanie, ze
wzglêdów naukowych i dydaktycznych, kompleksu lasów
liciastych o charakterze zbli¿onym do naturalnego wraz
z typow¹ dla nich flor¹ i faun¹, unikalnym typem gleb oraz
stanowiskami dóbr kultury, a w szczególnoci zachowanie:
1) fragmentów ró¿nych typów gr¹du rodkowoeuropejskiego (Galio sylvatici-Carpinetum);
2) populacji jarzêbu brekinii (Sorbus torminalis);
3) p³atu gleb o charakterze vertisoli;

b) wprowadzanie gatunków drzew w³aciwych dla danej
jednostki rolinnoci potencjalnej;
3) zabezpieczenie, na obszarze ochrony czynnej, trwa³oci
ekosystemu lenego poprzez:
a) inicjowanie odnowienia naturalnego lub podsiew nasion dêbu;
4) podejmowanie, na obszarze ochrony czynnej, dzia³añ
z zakresu zabezpieczenia drzewostanów przed szkodliwym
wp³ywem czynników biotycznych i abiotycznych poprzez:

4) cmentarza ewangelickiego z prze³omu XIX i XX w.;

a) zabezpieczenie odnowieñ drzew liciastych (w szczególnoci dêbu, lipy i brekinii) przed zwierzyn¹,

5) stanowiska archeologicznego.

b) ochronê przeciwpo¿arow¹,

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje siê poprzez:
1) ca³kowite i trwa³e zaniechanie bezporedniej ingerencji
cz³owieka w przebieg procesów przyrodniczych na obszarze ochrony cis³ej;
2) realizacjê, na obszarze ochrony czynnej, przebudowy drzewostanów, maj¹cej na celu ich unaturalnienie, poprzez:
a) eliminacjê gatunków obcych, siedliskowo lub geograficznie, w zbiorowiskach gr¹dowych (w szczególnoci
sosny, wierka, modrzewia), pozostawiaj¹c jednak do
naturalnej mierci przestoje sosnowe, w wieku powy¿ej 130 lat,

c) monitoring stanu zdrowotnego lasu i wystêpuj¹cych
szkód,
d) monitoring, maj¹cy na celu uchwycenie i (w miarê
mo¿liwoci) wyeliminowanie, pojawiaj¹cych siê obcych geograficznie, inwazyjnych gatunków rolin, takich jak czeremcha amerykañska (Padus serotina) oraz
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora).
§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:
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§3. Obszar ochrony cis³ej obejmuje wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu nadlenictwa Kaczory na lata
2004-2013 jako: pododdzia³y 89a (3,84 ha), 98b (0,43 ha) oraz
czêæ pododdzia³u 97a (7,95 ha)  ³¹cznie 12,22 ha. Ochronie
czynnej podlega pozosta³a czêæ rezerwatu o powierzchni
83,87 ha.
§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej,
z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji obejmuj¹:
1) eliminacjê, w czêci pododdzia³u 89b oraz czêci pododdzia³u 89f gatunków drzew obcych geograficznie lub
siedliskowo zbiorowiskom gr¹dowym (sosny, wierka,
modrzewia), pozostawiaj¹c jednak do naturalnej mierci
przestoje sosnowe, w wieku powy¿ej 130 lat;
2) przywrócenie zdegenerowanym postaciom gr¹du ich naturalnego sk³adu gatunkowego drzewostanu w pododdziale 89b oraz w czêci pododdzia³u 89f, poprzez dzia³ania
wymienione w punktach 3-5;
3) inicjowanie odnowienia naturalnego dêbów w pododdzia³ach 88a, 89b, 89f poprzez wykonanie ciêæ przewietlaj¹cych w drzewostanie; w przypadku braku odnowienia
dopuszcza siê podsiew nasion dêbu lokalnego (tak¿e
pozyskanych z drzewostanów nasiennych le¿¹cych w s¹siedztwie rezerwatu) pochodzenia;
4) zabezpieczenie odnowieñ dêbowych i lipowych przed
zwierzyn¹ siatk¹ drucian¹, o wys. 200 cm w pododdzia³ach
88a, 89b, 89f, 98a, 97b;
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5) pielêgnacjê odnowieñ lipy, grabu i dêbu w pododdzia³ach
88a, 89b, 89f;
6) zabezpieczenie przed zwierzyn¹ naturalnych odnowieñ
jarzêbu brekinii siatk¹ drucian¹, o wys. 200 cm lub ogrodzeniem drewnianym w miejscach, w których naloty
i (lub) podrosty tworz¹ skupiska o liczbie osobników
przekraczaj¹cej 50 szt.;
7) konserwacjê istniej¹cych i wykonanych w okresie obowi¹zywania planu ogrodzeñ zabezpieczaj¹cych m³ode pokolenie drzew liciastych przed zwierzyn¹;
8) monitoring, maj¹cy na celu uchwycenie i (w miarê mo¿liwoci) wyeliminowanie, pojawiaj¹cych siê obcych geograficznie, inwazyjnych gatunków rolin, takich jak czeremcha amerykañska (Padus serotina) oraz niecierpek
drobnokwiatowy (Impatiens parviflora); w przypadku pojawienia siê wymienionych gatunków zaleca siê ich mechaniczne usuwanie, w cyklach wyprzedzaj¹cych osi¹gniêcie przez nie zdolnoci do obradzania nasion;
9) konserwacjê ogrodzenia wokó³ cmentarza (pododdzia³
98c);
10) ochronê przeciwpo¿arow¹ na obszarze ca³ego rezerwatu.
§5. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania przedstawia tabela:
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§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenie do studiów
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
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zagro¿eñ zewnêtrznych  nie nale¿y budowaæ obiektów trwa³ych (budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych,
gara¿y, wiat itp.) w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od po³udniowej granicy rezerwatu.

3922
ZARZ¥DZENIE Nr 174/05 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 wrzenia 2005 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w D¹biu
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z pón. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:
- Rady Miejskiej w D¹biu dla wyboru radnego w jednomandatowym okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym miasto
D¹bie - ulice: 1 Maja, A. Asnyka, J. Kiliñskiego, M. Konopnickiej, Nadrzeczna, Przemys³owa, S. ¯eromskiego.
§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 27 listopada 2005 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych, okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 174
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 20 wrzenia 2005 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIEJSKIEJ W D¥BIU
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3923
UCHWA£A Nr XXXII/223/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w spawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez gminê Borek Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art.
49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póniejszymi
zmianami), Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez gminê Borek
Wlkp. okrelaj¹cy kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród, w brzmieniu ustalonym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
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§2. Traci moc uchwa³a Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu
okrelaj¹cego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Borku
Wlkp.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Roman Krêcio³ek

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXII/223/2005
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI SZKÓ£
I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ BOREK WLKP.
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Przepisy wstêpne

Zasady i tryb ustalania i przyznawania nagród

§1. Regulamin okrela kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego
w bud¿ecie gminy Borek Wlkp. dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez gminê.

§5. 1. Nagroda organu prowadz¹cego przyjmuje nazwê
Nagroda Burmistrza Borku Wlkp.

§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o Nagrodzie Burmistrza Borku Wlkp., nale¿y przez to rozumieæ nagrodê organu
prowadz¹cego.

1) szkole - rozumie siê przez to ka¿d¹ szko³ê podstawow¹,
gimnazjum, szko³ê ponadgimnazjaln¹, przedszkole,

§6. 1. Wysokoæ Nagród Burmistrza Borku Wlkp. ustala
corocznie Burmistrz Borku Wlkp.

2) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych w szko³ach,

2. Wysokoæ nagrody dyrektora szko³y nie mo¿e przekroczyæ 75% maksymalnej wysokoci nagrody Burmistrza Borku
Wlkp.

3) dyrektorach - rozumie siê przez to dyrektorów bêd¹cych
nauczycielami.
§3. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze, zwany dalej funduszem, wynosi co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.
2. Fundusz jest przeznaczony na wyp³aty nagród organu
prowadz¹cego i dyrektorów szkó³.
§4. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ funduszu:
1) 20% funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego,
2) 80% funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektorów
szkó³.

§7. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mog¹ byæ przyznawane w innym terminie, zwi¹zanym np. zakoñczeniem
roku szkolnego, dniem patrona szko³y lub innym wa¿nym
wydarzeniem zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ szko³y.
§8. 1. Nagrody maj¹ charakter uznaniowy i wyp³acane s¹
w formie pieniê¿nej.
2. Nagrody mog¹ byæ przyznawane nie wczeniej ni¿ po
przepracowaniu w szkole jednego roku.
§9. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szko³y
i nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz za realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.
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§10. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza
Borku Wlkp. mog¹ wystêpowaæ:
1) w stosunku do dyrektora szko³y - rada szko³y, rada pedagogiczna, zak³adowe organizacje zawodowe,
2) w stosunku do nauczyciela - dyrektor szko³y zatrudniaj¹cej
nauczyciela, po uzyskaniu pozytywnej dla nauczyciela
opinii rady pedagogicznej; rada pedagogiczna; zak³adowe
organizacje zwi¹zkowe.
2. Nagrodê Dyrektora Szko³y przyznaje dyrektor z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek: rady pedagogicznej, rady szko³y,
rady rodziców, zwi¹zków zawodowych.
§11. 1. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza lub
Dyrektora nale¿y sk³adaæ w terminie do 25 wrzenia ka¿dego
roku.
2. Wnioski o nagrodê Burmistrza Borku Wlkp. nale¿y
sk³adaæ w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó³ w Borku Wlkp.
3. Wzór wniosku o nagrodê Burmistrza Borku Wlkp.
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór
wniosku o nagrodê Dyrektora Szko³y okrela za³¹cznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
§12. 1. Wnioski, o których mowa w §10 ust. 1 opiniuje
komisja ds. nagród dla nauczycieli w sk³adzie:
1) przedstawiciel organu prowadz¹cego,
2) przedstawiciel Komisji Owiaty,
3) przedstawiciele zak³adowych organizacji zwi¹zkowych.
2. Komisjê, o której mowa w ust. 1 powo³uje Burmistrz
Borku Wlkp. i wskazuje przewodnicz¹cego.
3. Komisja mo¿e pracowaæ w sk³adzie co najmniej 3
osób.
4. Komisja opiniuje wnioski w ci¹gu 7 dni od terminu
okrelonego w §11 ust. 1.
5. Opinia, o której mowa w ust. 4 nie ma charakteru
wi¹¿¹cego.
6. Decyzjê o przyznaniu lub nie przyznaniu nagrody Burmistrz podejmuje samodzielnie, po zapoznaniu siê z opini¹
komisji.
7. Burmistrz mo¿e z w³asnej inicjatywy przyznaæ nagrodê, w tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu
przez komisjê powo³an¹ przez Burmistrza.
§13. 1. Dyrektor lub nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza siê
w aktach osobowych.
2. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.

ROZDZIA£ III
Kryteria przyznawania Nagród Burmistrza Borku Wlkp.
§14. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ Nagrody
Burmistrza Borku Wlkp. mog¹ byæ przyznawane w szczególnoci za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów,
2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoæ
i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze szko³¹,
3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,
4) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,
5) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez gminnych,
6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci szkolnych,
8) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
9) anga¿owanie siê we wspó³pracê ze szko³ami krajowymi
i zagranicznymi,
10) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
2. W odniesieniu do nauczycieli Nagrody Burmistrza Borku
Wlkp. mog¹ byæ przyznawane w szczególnoci za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu pozaszkolnym,
3) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
4) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwo w dzia³aniach zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe, czy zajêcia pokazowe,
5) przygotowywanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,
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6) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹, wyró¿niaj¹c¹ siê
w organizowaniu siê wycieczek, w udziale uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludmi,
7) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
8) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno - owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi
podmiotami mog¹cymi zapewniaæ wsparcie dla dzieci
szko³y,
9) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,
10) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu zawodowego,
11) posiadanie aktualnej, co najmniej dobrej oceny pracy,
12) aktywizowanie rodziców,
3. Nagroda mo¿e byæ przyznana dyrektorowi szko³y
i nauczycielowi, jeli spe³niaj¹ przynajmniej cztery kryteria
wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.
ROZDZIA£ IV
Kryteria przyznawania nagród dyrektora szko³y

ne:
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§15. 1. Nagrody dyrektora szko³y mog¹ by æ przyznawa-

1) W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej za:
a) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego
przedmiotu lub prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
b) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursowych i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, przegl¹dach i zawodach,
d) udokumentowane osi¹gniêcia pracy z uczniami zdolnymi i maj¹cymi trudnoci w nauce,
e) wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f) wdra¿anie w³asnych programów autorskich,
g) uczestnictwo w indywidualnym toku lub programie
nauczania uczniów,
h) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów,
takich jak integracja klasy, czy aktywnoæ spo³eczna
uczniów,
i)

prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ oraz zajêæ
pozalekcyjnych.

2) W zakresie pracy opiekuñczo - wychowawczej za:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym
z rodzin ubogich lub patologicznych, b¹d znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród uczniów, organizowanie wspó³pracy
z placówkami kulturalno-owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi podmiotami wspieraj¹cymi dzia³ania szko³y,
c) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy
i szko³y oraz rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y
z rodzicami.
3) W pozosta³ym zakresie:
a) usprawnianie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³
w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
i spo³ecznej m³odych nauczycieli,
c) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
d) pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,
e) czynny udzia³ w przygotowywaniu planu pracy szko³y
oraz innych dokumentów wa¿nych dla funkcjonowania
szko³y,
f) wzorcow¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu pracy
szko³y.
2. Wspólnym warunkiem uzyskania nagrody dyrektora
szko³y jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.
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3924
UCHWA£A Nr XXXII/226/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539
z póniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Borku
Wlkp. oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Borku Wlkp.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Roman Krêcio³ek

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXI/231/01 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania
Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borku Wlkp.
skrela siê §7,

3925
UCHWA£A Nr XXXII/227/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp.
uchwala, co nastêpuje:
§1. W §1 za³¹cznika do uchwa³y Nr XX/137/2004 Rady
Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Borku Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr
124 poz. 2524 i Nr 176 poz. 3837) po pkt 3a dodaje siê pkt 3b
w brzmieniu: 3b (ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.

o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Borku
Wlkp. oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Borku Wlkp.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Roman Krêcio³ek
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3926
UCHWA£A Nr XLVI/340/2005 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie okrelenia warunków korzystania z nieruchomoci oddanych
przez Gminê Oborniki w trwa³y zarz¹d gminnym jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dania 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603; ze zmianami) Rada Miejska
w Obornikach, uchwala co nastêpuje:
§1. Trwa³y zarz¹d na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia, na jej wniosek, Burmistrz Obornik w drodze decyzji.
§2. Objêcie nieruchomoci w trwa³y zarz¹d nastêpuje na
podstawie protoko³u zdawczo-odbiorczego.
§3. Zarz¹dca korzysta z oddanej w trwa³y zarz¹d nieruchomoci jak w³aciciel, zgodnie z jej przeznaczeniem okrelonym w decyzji o oddaniu w trwa³y zarz¹d, a w szczególnoci:
a) Sprawuje nad nieruchomoci¹ nadzór techniczny na zasadach okrelonych w prawie budowlanym;
b) Dba o powierzony maj¹tek zabezpieczaj¹c i ubezpieczaj¹c
obiekty znajduj¹ce siê w nieruchomoci oraz dokonuj¹c
okresowych przegl¹dów i konserwacji okrelonych w przepisach szczególnych;

mistrza. Zlecenia powy¿szych robót oraz wyboru zleceniobiorcy dokonuje zarz¹dca na zasadach okrelonych
w ustawie prawo zamówieñ publicznych;
d) Czerpie po¿ytki z nieruchomoci na zasadach okrelonych
w przepisach szczególnych;
§4. Zarz¹dca obowi¹zany jest do prowadzenia spraw
finansowo - ksiêgowych zwi¹zanych z korzystaniem z nieruchomoci, zgodnie z przepisami prawa.
§4. Zarz¹dca obowi¹zany jest do prowadzenia spraw
finansowo - ksiêgowych zwi¹zanych z korzystaniem z nieruchomoci, zgodnie z przepisami prawa.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.
§6. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿ Witold ¯ó³æ

c) Przeprowadza inwestycje i remonty okrelone w planie
finansowym. Realizacja ich wymaga pisemnej zgody Bur-

3927
UCHWA£A Nr XLVI/346/2005 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Ro¿nowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 roku ze zmianami) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co nastêpuje:

2. Zmienia siê przebieg ulicy Spokojnej - dzia³ki nr 10/2,
54, 59 i 542/5.

§1. 1. Zmienia siê w miejscowoci Ro¿nowo nazwê dotychczasowej ulicy Lenej i nadaje siê nazwê ulicy Spokojna
- dzia³ka nr 542/5.

§2. 1. W §1 Uchwa³y nr XXXI/302/2000 Rady Miejskiej
w Obornikach z dnia 29.11.2000 r. w sprawie nadania nazw
ulicom wsi Ro¿nowo uchyla siê punkt 18.

³y.

3. Lokalizacja ulicy okrelona jest w za³¹czniku do uchwa-
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2. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr XXIX/103/83 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Obornikach z dnia 15 grudnia
1983 roku uchyla siê punkt 3.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.

Poz. 3927

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿ Witold ¯ó³æ
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3928
UCHWA£A Nr XL/404/2005 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 2 wrzenia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci z tytu³u utworzenia nowych
miejsc pracy przez przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z póniejszymi zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co
nastêpuje:
§1. W celu wspierania przedsiêbiorców tworz¹cych nowe
miejsca pracy, zwalnia siê z podatku od nieruchomoci na
okres od 1 roku do 5 lat  nieruchomoci lub ich czêci
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach okrelonych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze rodków
publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbiorców
zatrudniaj¹cych ponad 10 pracowników, którzy utworz¹ nowe
miejsca pracy w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na terenie
miasta Gniezna.
§3. Owiadczenie, o którym mowa w programie, stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w latach 2005 i 2006.
Przewodnicz¹cy
() Robert Gawe³

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XL/404/2005
Rady Miasta Gniezna
z dnia 2 wrzenia 2005 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W MIECIE GNIENIE
I. Nazwa programu: Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom zatrudniaj¹cym powy¿ej 10 pracowników, ze rodków publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy.
II. Podstawa prawna: Uchwa³a Nr XL/404/2005 Rady
Miasta Gniezna z dnia 2 wrzenia 2005 r.
III. Przeznaczenie pomocy: Pomoc zawarta w niniejszym
programie przeznaczona bêdzie na utworzenie nowych miejsc
pracy w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na terenie miasta Gniezna, zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników na
umowê o pracê. Przez nowe miejsca pracy nale¿y rozumieæ
przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiêbiorstwie
w okrelonym przedziale czasu. Pomoc jest udzielana zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy pañstwa w zakresie zatrudnienia
(Dz. Urz. WE L 337 z 13 grudnia 2002 r.).

ci.

IV. Forma pomocy: Zwolnienie z podatku od nieruchomo-

V. Warunki dopuszczalnoci: Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1 uchwa³y:
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców,
którzy na dzieñ wejcia w ¿ycie uchwa³y wprowadzaj¹cej
niniejszy program zatrudniaj¹ powy¿ej 10 pracowników
na umowê o pracê i w okresie 3 miesiêcy nastêpuj¹cych
po przyst¹pieniu do programu utworz¹ nowe miejsca
pracy. Przy czym jeli nast¹pi przyrost zatrudnienia netto:
a) o co najmniej 10 nowych miejsc pracy  okres zwolnienia wynosi 1 rok,
b) o co najmniej 30 nowych miejsc pracy  okres zwolnienia wynosi 2 lata,
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c) o co najmniej 50 nowych miejsc pracy  okres zwolnienia wynosi 3 lata,

-

udokumentowanej informacji o stanie redniego
zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku,

d) o co najmniej 75 nowych miejsc pracy  okres zwolnienia wynosi 4 lata,

-

wykaz planowanych kosztów p³acy brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników;

e) o co najmniej 100 nowych miejsc pracy  okres zwolnienia wynosi 5 lat.
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych
jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników
zatrudnionych na pe³nych etatach w ci¹gu jednego roku
wraz z liczb¹ pracowników zatrudnionych na niepe³nych
etatach, które s¹ u³amkowymi czêciami jednostek RJR.
2. Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych
z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co najmniej
25%.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za
spe³niony, jeli nast¹pi³ u przedsiêbiorcy wzrost netto
miejsc pracy w stosunku do redniego zatrudnienia
z ostatnich 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych nabycie uprawnieñ do zwolnienia.
4. Zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy dotyczy osób, które nigdy nie mia³y pracy, osób bezrobotnych lub osób, które s¹ w okresie wypowiedzenia umowy
o pracê.
5. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym jest mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zatrudniæ osoby zameldowane na
sta³e na terenie miasta Gniezna.
6. Wysokoæ ulgi nie mo¿e przewy¿szaæ 50% kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ okrelonych w pkt VI
programu pomocowego. Intensywnoæ pomocy powiêksza siê o 15 punktów procentowych w przypadku ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw.
7. Pomoc bêdzie udzielana pod warunkiem, ¿e jej wysokoæ
dla jednego przedsiêbiorcy, ³¹cznie z inn¹ pomoc¹ na
zatrudnienie otrzyman¹ w okresie 3 kolejnych lat, nie
przekroczy kwoty 15 milionów Euro brutto.
8. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u utworzenia
nowych miejsc pracy, przedsiêbiorca nie mo¿e równoczenie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej
w miecie Gnienie.
9. Nowoutworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
10. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym jest mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia:
a) do dnia 15 stycznia roku obowi¹zywania ulgi lub
w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XL/404/2005:
-

owiadczenia o przyst¹pieniu do niniejszej pomocy, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XL/
404/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 wrzenia
2005 r.,

b) do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od roku
nastêpnego po roku korzystania z ulgi przez okres
kolejnych 4 lat, udokumentowanej informacji o stanie
redniego zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów p³acy
brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane z zatrudnieniem nowych pracowników.
W tym celu nale¿y przed³o¿yæ oryginalne dokumenty
potwierdzaj¹ce zap³atê wymienionych wiadczeñ,
a organ podatkowy, po zbadaniu przedmiotowych
dokumentów, ma obowi¹zek wydaæ powiadczenia
korzystania z ulgi (przyst¹pienia do programu).
W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu a) i b)
musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
11. Podatnik, który nie dotrzyma warunku okrelonego
w czêci V pkt 9, lub który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia warunków okrelonych niniejszym programem, traci
prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego
korzysta³. Ten sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do 15
stycznia, udokumentowanych informacji, wymienionych
w punkcie 10b.
12. Podatnicy, o których, mowa w pkt 11, zobowi¹zani s¹ do
zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê od
zaleg³oci podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia
zwolnienia.
13. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.
14. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych
z realizacj¹ nowej inwestycji mo¿e byæ udzielona pod
warunkiem, ¿e miejsca pracy bêd¹ utworzone w okresie
3 lat od zakoñczenia inwestycji oraz wniosek o udzielenie
pomocy zostanie z³o¿ony przed rozpoczêciem realizacji
inwestycji.
VI. Koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
przewidzian¹ w programie:
1. Na koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹,
sk³adaj¹ siê:
a) koszty p³acy brutto nowo zatrudnionych pracowników
w okresie dwóch lat od momentu zatrudnienia,
b) obowi¹zkowe sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne nowo
zatrudnionych pracowników w okresie dwóch lat od
momentu zatrudnienia.
VII. Warunki dopuszczalnoci pomocy eksportowej lub
operacyjnej: Program nie przewiduje udzielania pomocy eksportowej ani operacyjnej. Ponadto program nie przewiduje
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udzielania pomocy w sektorze górniczym ani stoczniowym
ani te¿ pomocy na tworzenie miejsc pracy w sektorze transportowym.

XII. Organ udzielaj¹cy pomocy: Organem udzielaj¹cym
pomocy jest Rada Miasta Gniezna jako organ stanowi¹cy oraz
Prezydent Miasta Gniezna jako organ podatkowy.

VIII. Warunki dopuszczalnoci pomocy w sektorach wra¿liwych: Program nie przewiduje udzielania pomocy podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoæ dewelopersk¹, dzia³alnoæ
w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami wymienionymi w za³¹czniku nr I do Traktatu Ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹ (Dz. Urz. WE L 325, z 24 grudnia
2002 r.) w szczególnoci w uznanych za wra¿liwe sektorach:
budownictwa okrêtowego, ¿eglugi morskiej, hutnictwa ¿elaza
i stali, przemyle w³ókien sztucznych, przemyle motoryzacyjnym, górnictwie wêgla oraz rybo³ówstwie. Program nie przewiduje równie¿ udzielania pomocy wywozowej lub faworyzuj¹cej produkty krajowe wobec produktów przywo¿onych.

XIII. Kumulacja pomocy: Pomoc udzielana na podstawie
programu podlega sumowaniu z inn¹ pomoc¹ publiczn¹,
niezale¿nie od jej formy i ród³a, udzielana w odniesieniu do
kosztów zatrudnienia kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹
lub kosztów inwestycji, w zwi¹zku z któr¹ tworzone s¹ nowe
miejsca pracy i nie mo¿e przekroczyæ maksymalnej wielkoci
w wysokoci 50% kosztów kwalifikowanych okrelonych
w ust. VI programu. W przypadku mikroprzedsiêbiorców,
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, maksymaln¹ intensywnoæ podwy¿sza siê o 15 punktów procentowych. Przedsiêbiorcê uznaje siê za ma³ego lub redniego jeli spe³nia
warunki okrelone w za³¹czniku I do rozporz¹dzenia Komisji
(WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pañstwa
dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 12.01.2001 r.), zmienionego rozporz¹dzeniem Komisji (WE)
Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzaj¹cym jego zakres w celu
w³¹czenia pomocy dla badañ i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63
z 28.02.2004 r.).

IX. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu: Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu miasta. Kwota zmniejszonych dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców,
którzy przyst¹pi¹ do programu oraz od wysokoci podatku od
którego zostan¹ zwolnieni.
X. Czas trwania programu: Program obowi¹zuje od dnia
wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr XL/404/2005 Rady Miasta Gniezna
z dnia 2 wrzenia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
XI. Beneficjenci pomocy:
1. Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy utworz¹
nowe miejsca pracy w liczbie wskazanej w czêci V pkt 1.
2. Zwolnienie nie dotyczy przedsiêbiorców, którzy prowadz¹
dzia³alnoæ handlow¹ zarówno detaliczn¹ jak i hurtow¹.
3. Zwolnienie nie dotyczy przedsiêbiorców zalegaj¹cych
z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec bud¿etu miasta Gniezna.

XIV.Na mocy niniejszego programu nie mo¿e byæ udzielana pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych
z realizacj¹ du¿ych projektów inwestycyjnych w rozumieniu
§4 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 1 wrzenia
2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.
Nr 200, poz. 2050).
XV. Zakres terytorialny: Program obejmuje swoim dzia³aniem teren Miasta Gniezno.
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3929
UCHWA£A Nr XL/405/2005 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 2 wrzenia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci na terenie Miasta Gniezna
z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z póniejszymi zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co
nastêpuje:
§1. W celu wspierania przedsiêbiorców tworz¹cych nowe
miejsca pracy, zwalnia siê z podatku od nieruchomoci na
okres od 1 roku do 3 lat  nieruchomoci lub ich czêci
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach okrelonych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze rodków
publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbiorców, którzy utworz¹ nowe miejsca pracy w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na terenie miasta Gniezna.
§3. Owiadczenie, o którym mowa w programie, stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.
§5. Traci moc uchwa³a Nr XL/383/02 Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 wrzenia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnieñ
z podatku od nieruchomoci.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
() Robert Gawe³

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XL/405/2005
Rady Miasta Gniezna
z dnia 2 wrzenia 2005 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W MIECIE GNIENIE
I. Nazwa programu: Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom, ze rodków publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy w ramach zasady de minimis.
II. Podstawa prawna: Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr
69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis oraz Uchwa³a Nr XL/405/2005 Rady Miasta
Gniezna z dnia 2 wrzenia 2005 r.
II. Przeznaczenie pomocy: Pomoc zawarta w niniejszym
programie przeznaczona bêdzie na utworzenie nowych miejsc
pracy w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na terenie mia-

sta Gniezna. Przez nowe miejsca pracy nale¿y rozumieæ
przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiêbiorstwie
w okrelonym przedziale czasu.
ci.

IV. Forma pomocy: Zwolnienie z podatku od nieruchomo-

V. Warunki dopuszczalnoci: Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwa³y:
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców,
którzy w okresie 3 miesiêcy nastêpuj¹cych po przyst¹pieniu do programu utworz¹ nowe miejsca pracy. Przy czym
jeli nast¹pi przyrost zatrudnienia netto:
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a) co najmniej o 5 etatów  okres zwolnienia wynosi 1
rok,
b) co najmniej 10 etatów  okres zwolnienia wynosi 2
lata.
c) co najmniej o 20 etatów  okres zwolnienia wynosi 3
lata.
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych
jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników
zatrudnionych na pe³nych etatach w ci¹gu jednego roku
wraz z liczb¹ pracowników zatrudnionych na niepe³nych
etatach, które s¹ u³amkowymi czêciami jednostek RJR.
2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za
spe³niony, jeli nast¹pi³ u przedsiêbiorcy wzrost netto
miejsc pracy w stosunku do redniego zatrudnienia
z ostatnich 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych nabycie uprawnieñ do zwolnienia.
3. Zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy dotyczy osób, które nigdy nie mia³y pracy, osób bezrobotnych lub osób, które s¹ w okresie wypowiedzenia umowy
o pracê.
4. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym jest mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zatrudniæ osoby zameldowane na
sta³e na terenie miasta Gniezna.
5. Wysokoæ ulgi nie mo¿e przewy¿szaæ kosztów zatrudnienia nowych pracowników w okresie dwóch lat, na które
sk³adaj¹ siê koszty p³acy brutto powiêkszone o wszystkie
obowi¹zkowe p³atnoci zwi¹zane z ich zatrudnieniem.
6. Zwolnienia o których mowa w uchwale Nr XL/405/2005
Rady Miasta Gniezna z dnia 2 wrzenia 2005 r. stanowi
pomoc de minimis, o której mowa w art. 2 rozporz¹dzenia
komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
WE 1 Nr 10, 13/01/2001 str. 30) i nie mo¿e przekroczyæ
³¹cznie z pomoc¹ de minimis udzielon¹ w okresie
kolejnych trzech lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia
wysokoci równowa¿nej w z³otych polskich kwocie
100.000 Euro.
7. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u utworzenia
nowych miejsc pracy, przedsiêbiorca nie mo¿e równoczenie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej
w miecie Gnienie.
8. Nowoutworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane co najmniej przez te lata, w których obowi¹zywa³a ulga.

405/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 wrzenia
2005 r.,
-

udokumentowanej informacji o stanie redniego
zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w okresie 12
miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym z³o¿ono wniosek o udzielenie pomocy,

-

informacje o pomocy de minimis otrzymanej przez
Przedsiêbiorcê w okresie trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku o udzielenie
pomocy, w tym do przed³o¿enia zawiadczeñ
o pomocy de minimis,

-

wykaz planowanych kosztów p³acy brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników;

b) do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od roku
nastêpnego po pierwszym roku korzystania z ulgi, do
roku nastêpuj¹cego po ostatnim roku korzystania
z ulgi, udokumentowanej informacji o stanie redniego zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w minionym roku
wraz z wykazem poniesionych kosztów p³acy brutto
powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane z zatrudnieniem nowych pracowników. W tym
celu nale¿y przed³o¿yæ oryginalne dokumenty potwierdzaj¹ce zap³atê wymienionych wiadczeñ, a organ
podatkowy, po zbadaniu przedmiotowych dokumentów, ma obowi¹zek wydaæ powiadczenia korzystania
z ulgi (przyst¹pienia do programu).
W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu a) i b)
musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
10. Podatnik, który nie dotrzyma warunku okrelonego
w czêci V pkt 8, lub który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia warunków okrelonych niniejszym programem, traci
prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego
korzysta³. Ten sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do 15
stycznia, udokumentowanych informacji, wymienionych
w punkcie 9b.
11. Podatnicy, o których, mowa w pkt 10, zobowi¹zani s¹ do
zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê od
zaleg³oci podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia
zwolnienia.
12. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.

9. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym jest mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia:

VI. Warunki dopuszczalnoci pomocy eksportowej lub
operacyjnej: Program nie przewiduje udzielania pomocy eksportowej ani operacyjnej.

a) do dnia 15 stycznia roku obowi¹zywania ulgi lub
w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XL/405/2005:

VII. Warunki dopuszczalnoci pomocy w sektorach wra¿liwych: Program nie przewiduje udzielania pomocy podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoæ dewelopersk¹, dzia³alnoæ
w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami wymienionymi w za³¹czniku nr I do Traktatu Ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹ (Dz. Urz. WE L 325, z 24 grudnia 2002

-

owiadczenia o przyst¹pieniu do niniejszej pomocy, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XL/
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r.) w szczególnoci w uznanych za wra¿liwe sektorach: budownictwa okrêtowego, ¿eglugi morskiej, hutnictwa ¿elaza
i stali, przemyle w³ókien sztucznych, przemyle motoryzacyjnym, górnictwie wêgla oraz rybo³ówstwie a tak¿e w sektorze
transportu rzeczy i osób. Program nie przewiduje równie¿
udzielania pomocy wywozowej lub faworyzuj¹cej produkty
krajowe wobec produktów przywo¿onych.
VIII. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu: Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu miasta. Kwota zmniejszonych dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców,
którzy przyst¹pi¹ do programu oraz od wysokoci podatku od
którego zostan¹ zwolnieni.
IX. Czas trwania programu: Program obowi¹zuje od dnia
wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr XL/405/2005 Rady Miasta Gniezna
z dnia 2 wrzenia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Poz. 3929

X. Beneficjenci pomocy:
1. Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy utworz¹
nowe miejsca pracy w liczbie wskazanej w czêci V pkt 1.
2. Zwolnienie nie dotyczy przedsiêbiorców, którzy prowadz¹
dzia³alnoæ handlow¹ zarówno detaliczn¹ jak i hurtow¹.
3. Zwolnienie nie dotyczy przedsiêbiorców zalegaj¹cych
z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec bud¿etu miasta Gniezna.
XI. Organ udzielaj¹cy pomocy: Organem udzielaj¹cym
pomocy jest Rada Miasta Gniezna jako organ stanowi¹cy oraz
Prezydent Miasta Gniezna jako organ podatkowy.
XII. Kumulacja pomocy: Pomoc udzielana na podstawie
programu podlega sumowaniu wy³¹cznie z inn¹ pomoc¹ de
minimis, niezale¿nie od jej formy i ród³a jej uzyskania.
XIII. Zakres terytorialny: Program obejmuje swoim dzia³aniem teren Miasta Gniezno.
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Poz. 3930, 3931

3930
UCHWA£A Nr XL/416/2005 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 2 wrzenia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gniezna
uchwala co nastêpuje:
§1. Dotychczasowa Trasa 40. lecia PRL otrzymuje nazwê:
Trasa Zjazdu Gnienieñskiego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.

§3. Traci moc uchwa³a Nr III/18/84 Miejskiej Rady Narodowej w Gnienie z dnia 6 grudnia 1984 roku w zakresie
nadania nazwy Trasa 40-lecia PRL.
§4. Uchwa³a obowi¹zuje po 14 dniach od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie miasta Gniezna.
Przewodnicz¹cy
() Robert Gawe³

3931
UCHWA£A Nr XL/417/2005 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 2 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy Orcholskiej w Gnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gniezna
uchwala co nastêpuje:
§1. Zmienia siê nazwê fragmentu ulicy Orcholskiej na
ulicê Zgodn¹ prostopad³ego do drogi bisowej le¿¹cej
w ci¹gu drogi krajowej i równoleg³ego do ulicy We³nickiej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie miasta Gniezna.
Przewodnicz¹cy
() Robert Gawe³
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3932
UCHWA£A Nr 172/05/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 6 wrzenia 2005 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami miasta Puszczykowa
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala
co nastêpuje:
§1. 1. Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza siê
w wypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych dla miasta Puszczykowo.
2. Spraw¹ wa¿n¹ dla miasta jest sprawa dotycz¹ca ogó³u
lub znacznej czêci mieszkañców miasta Puszczykowa.
§2. O przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w §1
ust. 2 postanawia Rada Miasta w formie uchwa³y, podjêtej
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza.
§3. 1. Rada Miasta mo¿e podj¹æ uchwa³ê okrelon¹ w §2
tak¿e na wniosek:
a) 1/20 mieszkañców miasta, uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach  je¿eli konsultacja dotyczy mieszkañców ca³ego miasta,
b) 1/20 mieszkañców obszaru objêtego konsultacj¹, uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach  je¿eli konsultacja nie dotyczy mieszkañców ca³ego miasta.
2. Wnioski mieszkañców, o których mowa w ust. 1 pkt.
a) i b) powinny zawieraæ ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz w³asnorêcznie
z³o¿one podpisy, a nadto wniosek winien wskazywaæ równie¿
reprezentanta wnioskodawców.
3. Iloæ mieszkañców, o których mowa w ust. 1, ustala siê
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia poprzedzaj¹cego roku
kalendarzowego.
§4. Warunkiem przeprowadzenia konsultacji jest przeznaczenie na ten cel rodków w bud¿ecie miasta.
§5. Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza Burmistrz
stosownie do wymogów zawartych w przepisach ustawy lub
w postanowieniach uchwa³y Rady Miasta.
§6. 1. Na podstawie ustawy, o której mowa w §1 ust. 1,
lub uchwa³y, o której mowa w §2 i §3 Burmistrz wydaje

zarz¹dzenie, podaj¹ce je do publicznej wiadomoci, w którym
okrela:
a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia,
b) terytorialny zasiêg konsultacji,
c) treæ pytania lub pytañ bêd¹cych przedmiotem konsultacji,
d) sposób i tryb wyra¿ania opinii, uwag i propozycji,
e) termin, w jakim konsultacje bêd¹ przeprowadzone,
f) sposób oraz tryb podsumowania wyra¿onych opinii, uwag
i propozycji.
2. W celu przeprowadzenia konsultacji Burmistrz mo¿e
powo³aæ komisjê w sk³adzie od 3  5 osób i ustala zakres jej
dzia³ania.
§7. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy
miasta Puszczykowa, stale zamieszkuj¹cy na obszarze objêtym konsultacj¹, którzy posiadaj¹ czynne prawo wyborcze do
rady miasta.
§8. Wyniki konsultacji Burmistrz niezw³ocznie przekazuje
Radzie Miasta oraz podaje do wiadomoci publicznej.
§9. Wyniki konsultacji maj¹ charakter opiniodawczy i nie
s¹ wi¹¿¹ce dla organów Miasta.
§10. Burmistrz prowadzi rejestr przeprowadzonych
konsultacji, przy którym za³¹cza siê wynik konsultacji oraz
przechowuje dokumentacjê i materia³y zwi¹zane z przeprowadzon¹ konsultacj¹.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() mgr Micha³ Thiel
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UCHWA£A Nr 167/05/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 6 wrzenia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Puszczykowie
N podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmienionej: Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203), Rada Miasta Puszczykowa zatwierdza
Statut Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Puszczykowie o nastêpuj¹cej treci:
Statut Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Puszczykowie

I. Postanowienia ogólne.

§1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Puszczykowie
dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pón. zm.),
3) uchwa³y Rady Miasta Puszczykowa Nr 137/II/96 z dnia
16.09.1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Puszczykowie,
4) niniejszego statutu.
§2. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Puszczykowie,
zwany dalej Orodkiem, jest jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta
Puszczykowa powo³an¹ do realizacji zadañ zleconych i zadañ
w³asnych Miasta w zakresie pomocy spo³ecznej i innych
zadañ realizowanych w oparciu o przepisy szczególne.
§3. Siedziba Orodka mieci siê w Puszczykowie przy ul.
Wysokiej 1.
II. Zadania Orodka.
§4. Celem Orodka jest:
1) umo¿liwianie osobom i rodzinom przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie
pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby
i mo¿liwoci,
2) wspieranie osób i rodzin w wysi³kach zmierzaj¹cych do
zaspokojenia niezbêdnych potrzeb i umo¿liwienie im ¿ycia
w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka oraz

doprowadzenie do ¿yciowego usamodzielnienia siê oraz
integracji ze rodowiskiem,
3) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,
4) uwzglêdnienie potrzeb osób i rodzin korzystaj¹cych
z pomocy zgodnie z celami i mo¿liwociami pomocy
spo³ecznej,
5) praca socjalna,
6) prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrasktruktury socjalnej,
7) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
8) realizacja innych zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych.
§5. Orodek realizuje:
1) zadania w³asne gminy z zakresu pomocy spo³ecznej
o charakterze obowi¹zkowym,
2) inne zadania w³asne gminy,
3) zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez gminê,
4) realizuj¹c zadania wymienione w pkt 1 - 3 Orodek udziela
pomocy spo³ecznej w formie wiadczeñ pieniê¿nych
i niepieniê¿nych.
§6. W wykonaniu zadañ okrelonych w §5 Orodek wspó³pracuje miêdzy innymi z:
1) urzêdami i instytucjami administracji samorz¹dowej i rz¹dowej,
2) zak³adami s³u¿by zdrowia,
3) instytucjami i organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi.
§7. Orodek wykonuje ponadto zadania zwi¹zane z realizacj¹ wiadczeñ rodzinnych.
III. Organizacja Orodka.
§8. Prac¹ Orodka kieruje kierownik.
1) kierownika Orodka zatrudnia Burmistrz Miasta Puszczykowa.
2) pracowników Orodka zatrudnia kierownik i s¹ oni pracownikami samorz¹dowymi, a ich zwierzchnikiem s³u¿bowym jest kierownik Orodka.
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3) kierownik Orodka jest kierownikiem zak³adu pracy
w rozumieniu prawa pracy.
§9. Do obowi¹zków kierownika nale¿y w szczególnoci:
1) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach w zakresie pomocy spo³ecznej oraz decyzji
w zakresie wiadczeñ rodzinnych z upowa¿nienia Burmistrza Miasta Puszczykowa,
2) wykonywanie innych zadañ pomocy spo³ecznej zleconych
przez organy Miasta,
3) organizowanie i nadzór nad prac¹ podleg³ych mu pracowników,

Postanowienia koñcowe
§11. Traci moc uchwa³a Nr 132/04/IV z dnia 19.10.2004 r.
oraz uchwa³a nr 147/00/III z dnia 2.10.2000 r. Rady Miasta
Puszczykowa w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Puszczykowie.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puszczykowa i Kierownikowi Miejskiego Orodka pomocy
Spo³ecznej w Puszczykowie.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego.

4) zarz¹dzanie mieniem Orodka.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() mgr Micha³ Thiel

§10. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Miejskiej coroczne
sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.

3934
UCHWA£A Nr XXIII/162/2005 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 9 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany w statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w wiêciechowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 110 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy uchwa³a co nastêpuje:

1) punkt 15 otrzymuje brzmienie: 12) Ustawy z dnia 22
kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

§1. W Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w wiêciechowie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr
XIX/139/2004 Rady Gminy wiêciochowa z dnia 30 grudnia
2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w wiêciochowa (Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 5, poz. 141)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w §1:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
wiêciechowa.

2) dodaje siê punkt 13 w nastêpuj¹cym brzmieniu: 13)
niniejszego statutu

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

— 15093 —

Poz. 3935

3935
UCHWA£A NrXXVIII/212/05 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 13 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Siedlec
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr IV/24/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 30
stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Siedlec wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§56 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy radny, wójt
oraz grupa 50 osób wpisanych do prowadzonego w gminie
sta³ego rejestru wyborców, zgodnie z procedur¹ stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y, chyba ze przepisy
prawa stanowi¹ inaczej.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() W³adys³aw Lenik

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/212/05
Rady Gminy Siedlec
z dnia 13 wrzenia 2005 r.

PROCEDURA ZG£ASZANIA INICJATYWY UCHWA£ODAWCZEJ PRZEZ MIESZKAÑCÓW GMINY SIEDLEC
1. Mieszkañcy Gminy Siedlec mog¹ sk³adaæ w Urzêdzie
Gminy w Siedlcu w biurze obs³ugi rady wnioski o przyjêcie
przez Radê Gminy Siedlec uchwa³y w sprawach istotnych
dla spo³ecznoci lokalnych.
2. W treci wniosku musz¹ byæ wskazane osoby upowa¿nione do kontaktów w imieniu inicjatorów projektu.
3. Do wniosku musi byæ dostarczona lista co najmniej 50
osób popieraj¹cych inicjatywê. Lista musi zawieraæ nastêpuj¹ce pozycje: imiê i nazwisko, adres, nr PESEL oraz
w³asnorêczny podpis.
4. Wniosek kierowany jest do Przewodnicz¹cego Rady Gminy Siedlec.

5. W celu stwierdzenia zgodnoci inicjatywy z obowi¹zuj¹cym prawem Przewodnicz¹cy Rady kieruje do radcy prawnego urzêdu.
6. Po uzyskaniu opinii prawnej, wniosek kierowany jest do
wójta w celu wskazania mo¿liwoci sfinansowania dzia³añ
bêd¹cych przedmiotem inicjatywy uchwa³odawczej.
7. Ka¿dy projekt jest kierowany przez Przewodnicz¹cego
Rady do zaopiniowania przez komisje rady.
8. Po uzyskaniu akceptacji komisji Rady, wniosek jest kierowany Rady Gminy Siedlec i w³¹czony do porz¹dku obrad
na najbli¿szej sesji.
9. W ka¿dym przypadku w wyniku rozpatrzenia projektu
Przewodnicz¹cy rady pisemnie informuje o tym fakcie
osoby wskazane we wniosku jako inicjatorów projektu
uchwa³y.
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3936
UCHWA£A Nr LIX/384/2005 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 13 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXVII/221/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. dotycz¹cej nazewnictwa ulic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rad
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co nastêpuje:
§1. Paragraf 1 wiersz 15 uchwa³y Rady Gminy Tarnowo
Podgórne Nr XXXVII/221/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.
zmienia siê w ten sposób, ¿e wystêpuj¹ca w nim nazwê ulicy
Surfingowa zastêpuje siê nazw¹ Wydmowa.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czjka
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3937
UCHWA£A Nr XXXIV/179/2005 RADY POWIATU W¥GROWIECKIEGO
z dnia 13 wrzenia 2005 r.
w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie powiatu W¹growieckiego kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, w zwi¹zku z art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. z 2004 r. Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z pón. zm. ) oraz
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.)
Rad Powiatu W¹growieckiego uchwala co nastêpuje:
§1. Pozbawia siê z dniem 1 stycznia 2006 r. kategorii dróg
powiatowych nastêpuj¹ce dgogi:
1) droga nr 1693P (droga nr 32344) Zakrzewo  Go³aszewo
 Strzeszkowo  Mi³os³awiec

3) drga nr 1700P (droga nr 32347) Pl¹skowo  granica
powiatu gnienieñskiego (Michalcza), na odcinku biegn¹cym przez Gminê Miecisko
4) droga nr 1651P (droga nr 32340) Roszkowo  £osiniec 
Sarbia, na odcinku od Sarbi do granicy Gminy Miecisko.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z mocz obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu W¹growieckiego
() Andrzej Bielecki

2) droga nr 1699P (droga nr 32338) Niewiastowice  Jaroszewo

3938
UCHWA£A Nr SO-0951/180/18/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Kamierz
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Leon Pa³ecki

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kamierz na 2005 r. po
zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXXVIII/230/05 z dnia 29

lipca 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 9 sierpnia 2005 roku
wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W Gminy Kamierz na 2005 r. po zmianach dokonanych
uchwa³¹ Nr XXXVIII/230/05 z dnia 29 lipca 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 16.927.702 z³ i wydatki
w wysokoci 19.457.377 z³. Relacja planowanego deficytu
w kwocie 2.529.675 z³ do planowanych dochodów wynosi
14,94%.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
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i kredytów na rynku krajowym w wysokoci 2.841.000z³
(§952),
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 311.325 z³ (§992). Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê
o kwotê 87.300 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania.
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ich ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym 2005 rat kredytów i po¿yczek wraz z
nale¿nymi odsetkami, po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym

Poz. 3938, 3939

wynosiæ bêdzie 1.728.549 z³, co stanowi 10,21% planowanych
dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy dokona³ porównania wielkoci dochodów
bie¿¹cych (dochody ogó³em pomniejszone o dotacje na zadania inwestycyjne i dochody ze sprzeda¿y i dzier¿awy maj¹tku
komunalnego) z wydatkami bie¿¹cymi (wydatki ogó³em pomniejszone o wydatki maj¹tkowe), z którego wynika, ¿e
Gmina nie posiada nadwy¿ki operacyjnej dochodów bie¿¹cych nad wydatkami bie¿¹cymi.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

3939
UCHWA£A Nr 65/SO-7/D/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Przykona
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Leszek Maciejewski

Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Przykona na 2005 r.
zmienionego uchwa³¹ Nr XXXIV/187/2005 z dnia 25 lipca
2005 r. przed³o¿on¹ tutejszej Izbie w dniu 2 sierpnia 2005 r.
wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu

Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje: W bud¿ecie
Gminy Przykona na 2005 r., po zmianach dokonanych uchwa³¹
Nr XXXIV/187/2005 zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 14.501.401 z³ i wydatki w wysokoci 17.483.344 z³.
Zwiêkszono deficyt bud¿etu o kwotê 768.107 z³ do wysokoci
2.981.943 z³ i okrelono, ¿e deficyt bud¿etu sfinansowany
zostanie:
- przychodami z po¿yczek zaci¹gniêtych w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 1.225.000 z³,
- nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych w kwocie 1.756.943 z³.
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów
wynosi 20,56%.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek oraz nadwy¿ki bud¿etowej s¹ prawnie
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dopuszczalne i mo¿liwe do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e
zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie
przekrocz¹ 60% planowanych dochodów w latach sp³aty
zaci¹gniêtego zobowi¹zania, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do
sp³aty wraz z odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym kszta³towaæ siê bêdzie poni¿ej 15% planowanych dochodów.
Z analizy sprawozdania rocznego bilans z wykonania bud¿etu sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2004 r. oraz danych uzupe³niaj¹cych do bilansu i sprawozdania Rb-NDS za II kwarta³
2005 r. wynika, ¿e Gmina Przykona posiada nadwy¿kê bud¿etu w wysokoci wskazanej w uchwale bud¿etowej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, aby przy planowaniu
i zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek braæ pod uwagê mo¿liwoæ
wywi¹zania siê przez Gminê z tych zobowi¹zañ. W pierwszej

kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami, sp³atê odsetek i rat
kapita³owych wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
wymagalnych zobowi¹zañ jednostek, wynikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

3940
UCHWA£A Nr 81/SO-6/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy i Miasta Zagórów
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami
w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Józef Godzikiewicz

Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy zmienionego bud¿etu Gminy i Miasta
Zagórów na 2005 rok oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a
opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy i Miasta Zagórów na 2005 zmienionym
uchwa³¹ Nr XXIII/128/2005 r. z dnia 29 czerwca 2005 r.
zwiêkszono dochody bud¿etu do kwoty 15.374.396 z³ i zwiêkszono wydatki bud¿etu do kwoty 14.473.530 z³.
Rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 1.786.136 z³ pozostaj¹ bez zmian, wzrasta
natomiast o 200.000 z³ kwota przychodów bud¿etu z tytu³u
zaplanowanej po¿yczki. £¹czna kwota przychodów bud¿etu
wynosi 885.270 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów:
Nr 037/KG/286853/00-1 z 29.08.2000 r., Nr 967/2001 z 29.11.2001
r., Nr 310-12/3/II/11/2002 z 30.09.2002 r., Nr 310-12/3/II/12/2002
z 30.09.2002 r., Nr 310-13/3/II/14/2003 z 21.08.2003 r., Nr 1216/
78/04 z 15.07.2004 r., Nr 81/P/Ko/OV/04 z 11.10.2004 r., Nr 31013/3/II/14/2004 z 17.11.2004 r., Nr 1/I/T/2004 z 24.08.2004 r., Nr
310-13/1/II/6/2004 z 15.07.2004 r z aneksem Nr 1 z 31.08.2004
r. i stwierdzono zgodnoæ tych kwot. Prognoza uwzglêdnia
równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu z tytu³u planowanego
w 2005 r. kredytu w wysokoci 548.000 z³ i zaplanowanego
w uchwale Nr XXIII/128/2005 z 29.06.2005 r kredytu na sfinansowanie szkód powodziowych w wysokoci 200.000 z³.
Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113 ust.
3 oraz art.114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz.148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2010
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym. £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty rat kredytów
i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym
kredytem krótkoterminowym na rok 2005 wynosi 15,02%
planowanych dochodów bud¿etu Gminy, a w latach nastêpnych wskanik ten nie przekracza 15% planowanych dochodów.
Powy¿szy wskanik pomniejszony o obci¹¿enia zwi¹zane
z obs³ug¹ kredytu zaci¹gniêtego na realizacjê inwestycji do-


























 
 







 










finansowanych ze rodków przedakcesyjnych SAPARD
w roku 2005 stanowi 7,16% dochodów bud¿etu Gminy.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art.114 ustawy
o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do emitowanych
papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek zaci¹ganych
w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych
zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty d³ugu
nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu bud¿etu
lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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3941
UCHWA£A Nr SO-11/6-B/D/Ln/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego Gminy migiel
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Danuta Szczepañska

Cz³onkowie:

Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy migiel na 2005 r. oraz
uchwa³ zmieniaj¹cych bud¿et, a w szczególnoci uchwa³y Nr
XXXII/282/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r., wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê migiel
deficytu bud¿etowego.
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania w 2005 r. przez Gminê
migiel deficytu bud¿etu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie na 2005 r. uchwalonym w dniu 30 grudnia 2004
r. Uchwa³¹ Nr XXIV/207/04 ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie
24.890.197 z³,
- wydatki w kwocie

27.250.758 z³

Deficyt bud¿etu w kwocie 2.360.561 z³ postanowiono sfinansowaæ przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów.
W bud¿ecie (za³¹czniku Nr 3) planowano przychody z tytu³u
kredytów i po¿yczek w wysokoci 2.436.561 z³ oraz rozchody
bud¿etu w wysokoci 76.000 z³, które dotyczy³y sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Na skutek zmian bud¿etu wprowadzonych Uchwa³¹ Nr XXXII/
282/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r. ustalono:
- dochody w kwocie
25.144.504 z³,
- wydatki w kwocie

27.257.429 z³,

- deficyt bud¿etu w kwocie 2.112.925 z³, co stanowi 8,40%
planowanych dochodów, a jako ród³o sfinansowania
wskazano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów, przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne rodki)
oraz nadwy¿kê z lat ubieg³ych.
W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano przychody bud¿etu w wysokoci 2.128.925 z³ (w tym: z tytu³u
po¿yczek i kredytów w kwocie 965.186 z³; z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych (wolne rodki) w kwocie 76.000 z³), nadwy¿ka z lat ubieg³ych - 1.087.239 z³) oraz rozchody bud¿etu
w wysokoci 16.000 z³, które dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Gminy migiel, w tym
w szczególnoci zad³u¿enie z tytu³u po¿yczek i kredytów
nale¿y uznaæ, ¿e uzyskanie przychodów ze wskazanych róde³
niezbêdnych do sfinansowania deficytu bud¿etu jest realne.
Sp³ata zobowi¹zañ jednostki z tytu³u rat kredytów i po¿yczek
wraz z nale¿nymi odsetkami oraz z tytu³u ewentualnych
kredytów i po¿yczek (o których mowa w §7 pkt 1 ust. 2
uchwa³y bud¿etowej) przewidywana jest na kwotê 331.000 z³,
co stanowi 1,32% planowanych dochodów bud¿etu. Dopuszczalny limit sp³at zobowi¹zañ wynikaj¹cy z art. 113 ust. 1
ustawy o finansach publicznych wynosi 15% szacowanych
dochodów.
Wed³ug bilansu z wykonania bud¿etu gminy sporz¹dzonego
na dzieñ 31.12.2004 r. Gmina posiada wolne rodki rozumiane
jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym
bud¿etu wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych w kwocie 76.000 z³ oraz nadwy¿kê z lat ubieg³ych
w wysokoci 1.097.239 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym orzeczono jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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3942
UCHWA£A Nr SO-9/9-B/P/2005/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Gostyñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity - Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami)
w zwi¹zku z art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 15 z 2003
r., poz. 148 ze zmianami) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Zdzis³aw Drost

Cz³onkowie:

Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Gostyñ na 2005 rok
przed³o¿onego Izbie w dniu 10 stycznia 2005 r. raz uchwa³
zmieniaj¹cych bud¿et a w szczególnoci Uchwa³y Nr XXXIX/
509/05 z dnia 1 lipca 2005 r. przed³o¿onego Izbie wraz
z prognoz¹ kwoty d³ugu Gminy Gostyñ wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Gostyñ.
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy Gostyñ na 2005 rok uchwalonym w dniu
29.02.2004 r. Uchwa³¹ Nr XXXIII/433/04 Rada Miejska
w Gostyniu zaplanowa³a dochody w wysokoci 43.159.738 z³
oraz wydatki w wysokoci 46.448.907 z³.
Deficyt bud¿etowy, wykazany zgodnie z art. 112 ustawy
o finansach publicznych, w wysokoci 3.289.169 z³ sfinansowany zostanie z przychodów z kredytów i po¿yczek. Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y ujête w za³¹czniku Nr 7 do
uchwa³y bud¿etowej.
Uchwa³¹ Nr XXXIX/509/05 z dnia 1 lipca 2005 r. Rada Miejska
ustali³a dochody w kwocie 45.703.307 z³ a wydatki w kwocie
49.741.541 z³. Deficyt bud¿etu zatem zmniejszy³ siê do kwoty
4.038.234 z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu wskazano
przychody z kredytów i po¿yczek oraz wolnych rodków.
W za³¹czniku Nr 4 do uchwa³y zosta³y zaplanowane przychody
z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 5.156.807 z³ oraz
z tytu³u wolnych rodków w kwocie 692.258 z³.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
w dniu 3 sierpnia 2005 r., równie¿ Prognoza kszta³towania
siê d³ugu gminy Gostyñ w latach 2005-2009.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 01.01.2005 r. Gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zanie z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci

5.881.385 z³ - co stanowi 13,63% planowanych dochodów.
Gmina Gostyñ nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek,
nie emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a ¿adnych porêczeñ.
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2005 r. wyniesie
9.227.361 z³ (po uwzglêdnieniu planowanych sp³at rat kredytów i po¿yczek w kwocie 1.810.831 z³ oraz planowanych do
zaci¹gniêcia nowych zobowi¹zañ w kwocie 5.156.807 z³) co
stanowiæ bêdzie 20,19% planowanych dochodów Gminy na
2005 r.
Wysokoæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.
6,29%,
2007 r.

8,30%,

2008 r.

2,17%,

2009 r.

0,00%.

W bud¿ecie Gminy na 2005 r. zaplanowano rodki na sp³atê
kredytów i po¿yczek w wysokoci 1.810.831 z³ oraz na sp³atê
odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w wysokoci
250.000 z³, co stanowi 4,51% (górny pu³ap kwoty sp³aty rat
kredytu 15% - art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu na 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych
do sp³aty w 2005 r. rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych
na ten rok bud¿etowy dochodów gminy a wysokoæ d³ugu
publicznego w 2005 r. i w latach sp³aty zaci¹gniêtego d³ugu
nie przekroczy 60% planowanych dochodów gminy.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego
Gminy Gostyñ jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

Poz. 3943

— 15103 —

3943
UCHWA£A Nr SO-0951/176/15/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Kleszczewo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Gra¿yna Wróblewska

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kleszczewo na 2005 r.
po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXXVI/178/2005 z dnia
5 sierpnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 10 sierpnia
2005 roku wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Kleszczewo na 2005 r. po zmianach
dokonanych uchwa³¹ Nr XXVI/178/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 14.497.403 z³
i wydatki w wysokoci 17.219.824 z³. Przedmiotow¹ uchwa³¹
Rada zwiêkszy³a deficyt bud¿etu o kwotê 199.271 z³ i ustali³a
go w wysokoci 2.722.421 z³otych. Relacja zwiêkszonego
deficytu do planowanych dochodów wynosi 18,77%, zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 45 ustawy o finansach publicznych.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody:

- w kwocie 2.537.000 z³ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów na rynku krajowym (§952),
- w kwocie 334.421 z³ (+199.271 z³) z tytu³u innych rozliczeñ
krajowych - wolne rodki z lat ubieg³ych (§955),
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
149.000 z³ z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek, papierów wartociowych oraz przychodami z prywatyzacji s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe
do pozyskania. Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na koniec 2005 roku wynosiæ bêd¹
1.442.700 z³. i nie przekrocz¹ progu 60% okrelonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych. £¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz kredytem krótkoterminowym wynosiæ
bêdzie 809.000 z³, co stanowi 5,58% planowanych dochodów,
co jest zgodne z przepisem art.113 ustawy o finansach
publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Gra¿yna Wróblewska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

Poz. 3944

— 15104 —

3944
UCHWA£A Nr SO-0951/179/18/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 5 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Dopiewo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Leon Pa³ecki

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Dopiewo na 2005 r. po
zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XLII/340/05 z dnia 19
sierpnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 23 sierpnia 2005
roku wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Dopiewo na 2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XLII/340/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 25.289.345 z³
i wydatki w wysokoci 31.237.684 z³. Relacja planowanego
deficytu w kwocie 5.948.339 z³otych do planowanych dochodów wynosi 23,52%.

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 2.472.500 z³ (§952),
- wolnych rodków w wysokoci 1.030.143 z³ (§955),
- nadwy¿ki z lat ubieg³ych w wysokoci 2.854.696 z³ (§957).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 409.000 z³ (§992). Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê
o kwotê 40.500 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek, wolnymi rodkami oraz nadwy¿k¹
bud¿etu s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do pozyskania.
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ich ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym 2005 rat kredytów i po¿yczek
wraz z nale¿nymi odsetkami, po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym oraz ewentualnymi porêczeniami wynosiæ bêdzie
859.000 z³, co stanowi 3,40% planowanych dochodów.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

Poz. 3945

— 15105 —

3945
UCHWA£A Nr SO-0951/181/16/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 5 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Suchy Las
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Karol Chyra

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Suchy Las na 2005 r. po
zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XLI/360/2005 z dnia 18
sierpnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 24 sierpnia 2005
roku wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje: W bud¿ecie
Gminy Suchy Las na 2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹
Nr XLI/360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 49.299.563 z³ i wydatki
w wysokoci 53.601.056 z³. Przedmiotow¹ uchwa³¹ Rada
zwiêkszy³a deficyt bud¿etu o kwotê 1.812.682 z³ i ustali³a go
w wysokoci 4.301.493 z³otych. Relacja zwiêkszonego deficytu do planowanych dochodów wynosi 8,72%, zatem spe³niony zosta³ wymóg art. 45 ustawy o finansach publicznych.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody:

- w kwocie 1.395.000 z³ (+600.000 z³) z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na rynku krajowym (§952),
- w kwocie 5.965.689 z³ (+1.451.682 z³) z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych - nadwy¿ka z lat ubieg³ych (§957),
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
3.059.196 z³ w tym: z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992) 1.759.196 z³
(+191.000 z³) i z tytu³u wykupu papierów wartociowych
(§982) 1.300.000 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek, papierów wartociowych oraz przychodami z prywatyzacji s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania. Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na koniec 2005 roku wynosiæ bêd¹
8.838.901 z³. i nie przekrocz¹ progu 60% okrelonego
przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych. £¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz
wykupu obligacji wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie
4.125.161 z³, co stanowi 8,37% planowanych dochodów, co
jest zgodne z przepisem art. 113 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê
jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

Poz. 3946

— 15106 —

3946
UCHWA£A Nr SO-0951/182/16/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 6 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Czerwonak
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Karol Chyra

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Czerwonak na 2005 r.
po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr 300/XLV/2005 z dnia 18
sierpnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 26 sierpnia 2005
roku wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje: W bud¿ecie
Gminy Czerwonak na 2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹
Nr 300/XLV/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 48.687.715,02 z³ i wydatki
w wysokoci 53.760.599,43 z³. Relacja planowanego deficytu
w kwocie 5.072.884,41 z³otych do planowanych dochodów
wynosi 10,42%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê o kwotê
100.000 z³.

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 6.746.134,41 z³ (§952),
a tak¿e wskazano nowe ród³o sfinansowania deficytu - wolne
rodki w wysokoci 100.000 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 1.773.250 z³ (§992).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami:
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt,
¿e zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ich ³¹czna
kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym
2005 rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz
po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym wynosiæ bêdzie
2.323.250 z³, co stanowi 4,77% planowanych dochodów.
z wolnych rodków krajowych w wietle przed³o¿onych dokumentów, tj. Bilansu z wykonania bud¿etu 2004 r. faktycznie
wystêpuj¹ w wysokoci 1.278.325 z³.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 142

Poz. 3947

— 15107 —

3947
UCHWA£A Nr SO-10/8-D/P/2005/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 6 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Zb¹szyñ
Dzia³aj¹c na podstawie art.13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j
z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze
zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Beata Rodewald - £aszkowska

Cz³onkowie:

Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Zb¹szyñ na 2005 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Zb¹szyñ
Uzasadnienie
W bud¿ecie na 2005 r. (po zmianie dokonanej uchwa³¹ Nr
XXVII/215/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.) ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie
19.428.611 z³,
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Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym
roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy.
Wed³ug zestawienia jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:

- wydatki w kwocie

18.689.526 z³.

Nadwy¿ka bud¿etu wynosi

739.085 z³.

W za³¹czniku Nr 4 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody w kwocie 1.281.895 z³ (z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek - 218.000 z³, z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych - 1.063.895 z³) oraz rozchody w kwocie
2.020.980 z³ (przeznaczone na sp³atê kredytów i po¿yczek 1.320.980 z³, wykup papierów wartociowych - 700.000 z³).
Wed³ug sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za okres od pocz¹tku roku
do dnia 30 czerwca 2005 r. Jednostka posiada zobowi¹zania
z tytu³u kredytów i po¿yczek oraz z tytu³u wyemitowanych
obligacji w kwocie 6.199.537 z³.
Z prognozy d³ugu (za³. Nr 5 do uchwa³y bud¿etowej) wynika,
¿e d³ug Gminy na 31.12.2005 r. z uwzglêdnieniem porêczenia
po¿yczki (zobowi¹zanie niewymagalne na dzieñ sporz¹dzenia
prognozy) wyniesie 5.252.497 z³, co stanowi 27,03% planowanych dochodów bud¿etu.
Z prognozy wynika tak¿e, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie do
roku 2010 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co obrazuje
poni¿sza tabela:
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2005 r.

12,61%

2006 r.

10,47%

2007 r.

10,38%

2008 r.

3,42%

2009 r.

2,89%

2010 r.

3,65%

6











 

Podany w prognozie w 2005 r. wskanik w wysokoci
12,61% uwzglêdnia kwotê kredytu krótkoterminowego w wysokoci 100.000 z³, o którym mowa w §9 uchwa³y bud¿etowej
oraz ewentualn¹ ratê z tytu³u porêczenia po¿yczki w kwocie
5.000 z³.
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Sp³aty zobowi¹zañ Gminy w latach 2005-2010 nie powinny
przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia
warunek okrelony w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych
zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty d³ugu
nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu bud¿etu
lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 i art. 115 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald - £aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

3948
UCHWA£A Nr SO-20/6/P/LN/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 9 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Borek Wlkp.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 16/2005 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2005 r. w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Aldona Witkowska

Cz³onkowie:

Zdzis³aw Drost
Beata Rodewald - £aszkowska

Po dokonaniu analizy uchwa³y Nr XXXII/222/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie
zmian bud¿etu i w bud¿ecie oraz Prognozy kwoty d³ugu
gminy w latach 2005-2011 wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego
Uzasadnienie
W bud¿ecie gminy Borek Wlkp. na 2005 r. zmienionym
uchwa³¹ Nr XXXII/222/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
25 sierpnia 2005 roku zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 14.275.242 z³ i wydatki w wysokoci 14.372.399 z³.
Relacja planowanego deficytu w kwocie 97.157 z³ do planowanych dochodów wynosi 0,68%. Jako ród³o sfinansowania
deficytu bud¿etu oraz wydatków nie znajduj¹cych pokrycia
w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody
w wysokoci 1.450.377 z³ z tytu³u:

- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 1.250.000 z³ (§952)
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 200.337 z³ (§955).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u sp³aty
otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci
1.353.180 z³ (§992). Na obs³ugê d³ugu zaplanowano wydatki
w wysokoci 210.886 z³. Postanowieniem § 8 ust. 1 uchwa³y
bud¿etowej Rada Miejska okreli³a kwotê 100.000 z³, do której
Burmistrz mo¿e zaci¹gn¹æ kredyty i po¿yczki na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego niedoboru bud¿etu. Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2005 r. zad³u¿enie jednostki
z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi³o 7.562.625 z³. Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia w 2005 roku zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek (w kwocie 1.250.000 z³), sp³aty
rat kredytów i po¿yczek (w kwocie 1.353.180 z³) oraz po
uwzglêdnieniu decyzji Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr 2/189 z dnia
05.07.2005 r. dotycz¹cej umorzenia Gminie Borek Wlkp. kwoty 1.200.000 z³ zaci¹gniêtej po¿yczki przyj¹æ nale¿y, ¿e
d³ug jednostki na dzieñ 31 grudnia 2005 roku wyniesie
6.259.445 z³ (wartoæ nominalna), co stanowi 43,85% planowanych dochodów bud¿etu na 2005 rok. Spe³niony zostanie
zatem wymóg ustawowy z art. 114 ustawy o finansach
publicznych. Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych
(wg stanu na dzieñ 31 grudnia) w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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w 2006 r.

32,75%,

w 2007 r.

22,04%,

w 2008 r.

11,63%,

w 2009 r.

6,28%,

w 2010 r.

2,23%,

w 2011 r.

0

Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Borek Wlkp.
prognozê d³ugu do 2011 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e
sp³ata zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów) w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie
nastêpuj¹co:
w 2006 r.
14,22%,
w 2007 r.

11,31%,

w 2008 r.

10,64%,

w 2009 r.

5,43 %,

w 2010 r

4,10 %,

w 2011 r.

2,26 %

Z powy¿szego wynika, ¿e w latach 2005-2011 ³¹czne kwoty
przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat
kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od tych
kredytów i po¿yczek nie przekrocz¹ 15% planowanych
w danym roku dochodów bud¿etu Gminy. Spe³nia to wymóg
okrelony w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych
zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty d³ugu
nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu bud¿etu
lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 i art. 115 ustawy
o finansach publicznych. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad
Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aldona Witkowska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

3949
UCHWA£A Nr SO-20/11/D/Ln/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 9 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Borek Wlkp.
Dzia³aj¹c na podstawie art.13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j
z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 16/2005 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Aldona Witkowska

Cz³onkowie:

Zdzis³aw Drost
Beata Rodewald - £aszkowska

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Borek Wlkp. na 2005 r.
ze zmian¹ wprowadzon¹ uchwa³¹ Nr XXXII/222/2005 Rady
Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005 r. wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu.

Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje: W bud¿ecie
Gminy Borek Wlkp. na 2005 r., po zmianach dokonanych
uchwa³¹ Nr XXXII/222/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
25 sierpnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 14.275.242 z³ i wydatki w wysokoci 14.372.399 z³. Relacja
planowanego deficytu w kwocie 97.157 z³ do planowanych
dochodów wynosi 0,68%.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody w wysokoci 1.450.337 z³ z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 1.250.000 z³ (§952),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 200.337 z³ (§955).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u sp³aty
otrzymanych po¿yczek i kredytów w kwocie 1.353.180 z³.
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Z przed³o¿onego tut. Izbie bilansu z wykonania bud¿etu
2004 r. wynika, ze gmina posiada wolne rodki w wysokoci
200.337 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek oraz z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania na koniec roku nie przekraczaj¹
60% planowanych dochodów, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca
do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym 2005 rat kredytów
i po¿yczek, wraz z nale¿nymi odsetkami oraz kredytem krót-

koterminowym wynosiæ bêdzie 1.664.066 z³, co stanowi 11,66%
prognozowanych dochodów.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aldona Witkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

3950
UCHWA£A Nr SO-0951/184/17/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 13 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Oborniki
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Aniela Michalec

Cz³onkowie:

Karol Chyra
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Oborniki na
2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XLVI/337/2005
z dnia 26 sierpnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 31
sierpnia 2005 roku wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci
sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje: W bud¿ecie
Miasta i Gminy Oborniki na 2005 r. po zmianach dokonanych
uchwa³¹ Nr XLVI/337/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 50.566.671 z³ i wydatki
w wysokoci 54.349.460 z³. Relacja planowanego deficytu

w kwocie 3.782.789 z³otych do planowanych dochodów wynosi 7,48%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê o kwotê 833.000 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków -pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w wysokoci 5.755.549 z³ (§903)
wolnych rodków w kwocie 1.289.365 z³ (§955), a tak¿e
wskazano nowe ród³o sfinansowania deficytu - po¿yczki
i kredyty na rynku krajowym w wysokoci 833.000 z³ (§952).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 4.095.125 z³ (§992).
Wskazane przychody z tytu³u wolnych rodków w kwocie
1.289.365 z³ znajduj¹ potwierdzenie w przed³o¿onym bilansie
z wykonania bud¿etu za 2004 rok, a zatem ród³o to w ocenie
Sk³adu Orzekaj¹cego jest realne.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów. Stosownie do art. 114 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du
terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekra-
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czaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym
roku. Zgodnie z przepisem art. 114 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych ograniczeñ tych nie stosuje siê do emitowanych
papierów wartociowych oraz kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Zad³u¿enie gminy na koniec roku wynosiæ bêdzie 15.335.149
z³, co stanowi 30,32% planowanych dochodów. Jednak do
wyliczenia tego wskanika stosownie do art. 114 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych przyjêto kwotê 9.579.600 z³, tj. bez
rodków pochodz¹cych z po¿yczki na prefinansowanie zadañ
realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu
UE, kwota ta stanowi 18,94% planowanych dochodów.

Poz. 3950

£¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami
oraz po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym wynosiæ bêdzie
5.445.125 z³, co stanowi 10,77% planowanych dochodów.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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